
جبهتين  من  طلقتين،  بين  طويل  صيام  يوم  ينكسر 

اإلفطار  ساعة  تجيء  يتفقان.  ال  ضدّين  من  مختلفتين، 

املقاتلون  يجتمع  مدفع،  من  أكثر  بين  متخفّيةً  حذرة، 

مكانه،  في  كلٌّ  رمضان،  مآدب  حول  هناك  من  أو  هنا  من 

أمامها،  من  عابرة  حياة  اقتناص  من  األسلحة  فتستحي 

فوق  يسقط  فال  طائرة  سقف  في  متفجر  برميلٌ  يتعلّق 

ريف حلب الشمالي أو فوق ريف أدلب، يسكتُ البارود.

رمضان هذا العام ليس كَمِثل سابقيه، نراقبه في هالله 

املتحوّل من أوّله إلى آخره، وهو يسوق أمامه رقماً إضافياً 

في تغذية مدوّنات املوت والنزوح، فيما تستمر منتجعات 

إفطارها  موائد  على  الصائمين  تستقبل  متبرّجة  يعفور 

في  صائماً  شاحباً،  اليرموك  مخيم  ويستمر  وسحورها، 

حصاره وفي عزلته، ويستمر »داعش« يتمدّد، تصل يده 

عشرين  من  مذبحة  على  التنظيم  فيفطر  الحسكة،  إلى 

شخصاً.

يصوم قرابة ألفي شخص داخل حارات املخيّم املنهكة. 

الى  رمضان،  قبل  املتصدّع  املخيم  جسد  تركوا  آخرون 

بيت سحم ويلدا وببيال. لم يبق في املخيم إال 15 في املئة 

من إجمالي عدد قاطنيه. كلفة الحياة الرمضانية باهظة، 

داخل  من  األحياء  يصرخ  الغذائية  السلع  تواجدت  فإن 

بمعلبات  بقائهم  محنةَ  ويقاومون  غالية،  بأنها  املخيّم 

بلقمات  أو  اإلغاثية،  املساعدات  بطونهم  إلى  تقذفها 

الخيرية.  املطابخ  عتبات  داخل  من  أفواههم  إلى  تسيل 

سنوات،  منذ  غذاءهم  شُحّه  في  يُشبه  إفطارٍ  وبين 

غياب  من  تعبهم  يتوسّدون  ترفاً،  يرونه  سحورٍ  وبين 

الذاهبين،  وأسماء  الباقين  أسماء  يحصون  يحبون،  من 

وهم الذين اختبروا فضائل صيام طويل لم ينقطع منذ 

سنوات، ولم ينته بعد. فحتى بعدَ التثبّت من زوال هالل 

رمضان الحالي، قد يستمرّ صيامهم إلى حين.. إلى زوال 

هالل الحرب.

قبل اإلفطار بساعات تنفطر األجساد إلى محاور، يالحق 

أحدها هاجس التسوّق من سوق الهال في الزبلطاني أو 

أو من سوق  الخزن والتسويق،  من أحد فروع مؤسسة 

التنابل في الشعالن، ويالحق آخر حافلةَ النقل العام داساً 

غيره،  ألجساد  الحرّ  بفعل  املتصلبة  العروق  بين  بنفسه 

عاصمة  في  الصائمين  مظهر  على  يحافظ  ثالث  ومحورٌ 

الهاون والريف الثائر. تتكدّر الوجوه من أوّل النهار إلى 

يصلها  بالخفّة،  لتتظاهر  التراويح  صالة  تنتظر  آخره، 

أذان املساجد مضبوطاً على إيقاع صوت السالح الخفيف، 

ونبضات من رشقات املدفعية، تنسدل كستائر تحجب 

بمسحات  هي  حيثما  الصائمة  الوجوه  فتتدارى  الهواء، 

مكبرات  عبر  الجماعة  صالة  تبثّها  اإليمان  من  زائدة 

الصوت، علّها بذلك تتقي املصائر امللتبسة لصوم النهار 

التالي، والذي يليه.

ويحدث أال تكفَّ دوما عن إتقان مهنة الجوع في رمضان 

اليوميّ،  حليبها  أنّه  لو  كما  وترضعه  بل  سواه،  في  أو 

اإلغاثية،  الهيئات  تواجد  ينكرون  ال  هناك  والناشطون 

الناس  اإليفاء باحتياجات  لكنهم ينعون علناً عجزها عن 

باملقابل  الغذائية.  املواد  أسعار  غالء  معها  وينعون  كافة، 

يحدُث أن يتباهى شارع القصّاع غير البعيد عنها باختراع 

بطول  الجوع،  بالد  سوريا،  في  فالفل  سندويشة  أكبر 

السوريّة  بنسخته  رمضان  ينقسم  وبذلك  متر.  مئة 

أحدهما  سياسيين،  بهاللين  بصريين،  مشهدين  إلى 

وخططٌ  اشتباك،  خطُّ  يفصلهما  موالي،  واآلخر  معارض 

كثيرة للموت املتقن. يحدث أيضاً أن يحدد هواء املنطقة 

الشهر  مقياس  على  والشبع  الجوع  درجة  وميولها 

الفضيل.

يعفور،  موائد  الجدد  وأثرياؤها  الشام  أغاوات  يقصد 

دعواتٍ  ملبّين  والسحور،  اإلفطار  بطاوالت  يلتحقون 

التي تروّج  التلفزيونيّة  أو متأثرين باإلعالنات  شخصية، 

بنكهاتٍ  »النراجيل«  يجرّبون  هناك.  سعيدٍ  لرمضانٍ 

جديدة، داخل املنطقة املحميّة بقوة املال السياسي، حيث 

لم تُصب أيٌّ من استثماراتها الهانئة بطلقةٍ واحدة، ولو 

طائشة، خالل سنوات االقتتال الطويلة.

داخل دمشق تستمرّ حملة »عِيشها غير« بمضمونها 

التكيّة  باب  من  الرمضاني  البازار  فتدخل  الزائف، 

غرفة  إدارة  مع  الحملة  تتعاون  املرّة  هذه  السليمانيّة. 

تسمّيه  مهرجاناً  فتقيم  األوقاف  ووزارة  دمشق  تجارة 

»رمضان والعيد« تعلن فيه عن البيع بأسعارٍ تشجيعية، 

خالل  مفهومة.  أربــاحٍ  هوامش  مع  إال  عملياً  تبيع  فال 

ساعات النهار تعبر الخطوات مستعجلةً من أمام التكيّة 

أو  املهرجان  ألوان  على  الفرجة  تتجاهل  السليمانيّة، 

أعداداً  الرخوة  األضواء  تجتذب  اإلفطار  وبعد  معاينتها، 

املهرجان وأسعاره.  روح  الفضوليين الكتشاف  أكبر من 

ثمّ وعلى مقربة من بشائر الشعار وأسعاره التشجيعيّة، 

مفخخة  وسيارات  قذائف  الدماء:  ساروجة  تتوسّد 

استهدفت واحدة منها جامع بيدر السلطاني في مدينة 

التلّ بريف دمشق. تَدخَّل املوت في نيات الصائمين، مع 

أدعيةٍ كثيرة تعقب صالة الفجر، قبل استقبال يومِ صيامٍ 

عتبته  على  فتتساوى  وقلقه،  حرّه  واستفحال  جديد 

احتماالت الحياة واملوت معاً.

أولّه  في  مشوّشاً.  سوريا  جنوب  في  رمضان  بدأ 

على  الدرزية  الغالبية  ذات  السويداء  مدينة  استيقظت 

على  املحافظة،  داخل  أقليّة  وهم  للبدو،  كثيف  نزوحٍ 

وأشاعت  منهم  ثالثةً  قتل غامضة طالت  خلفية حوادث 

انفعالي  كمخرج  النزوح  جاء  املذهبي.  االحتقان  من  جوّاً 

لتفادي املضي في فوبيا التوتر، إذ تتنامى ظاهرة التسلّح 

الذاتي للدروز داخلة في طورٍ هذياني. 

رمضان  هالل  تدحرج  لسوريا،  الشرقي  الشمال  في 

الدولة  لتنظيم  الجهادية  األناشيد  وقع  على  أوّله  في 

اإلسالمية، داعش، وهي تدخل أحياء في مدينة الحسكة، 

تقع  بلدةٍ  في  شخصاً  عشرين  بالرصاص  تُعدم  وهي 

السوري  املرصد  بحسب  كوباني.  العرب،  عين  جنوب 

وبحسب أرقام األمم املتحدة أيضاً، فإن تنظيم »داعش« 

ألف   60 قرابة  بتهجير  الحالي  رمضان  خالل  تسببَ 

سكانها  عدد  إجمالي  يقارب  التي  الحسكة  من  سوريّ 

في املدينة نفسها نحو 300 ألف. أي أن 20 في املئة من 

النزوح  سجل  إلى  داعش  يد  أضافتهم  الحسكة  سكان 

السوري بأرقامه النامية يوماً بعد يوم. 

الطقسيّة  رمزيّته  أكثر من  العام يتخفّف رمضان  هذا 

صارتا  املعتادة  والحميميّة  األلفة  الصوم.  أدبيات  في 

في  طوقهما  وفرطت  الحرب  جاءت  املفقودات.  من  اآلن 

تجريدٍ قاس، مروّجةً في اآلن نفسه لقلقٍ وجودي ال حدود 

صيام  لذلك  شفع  ولو  حتى  منه،  لالحتماء  أو  الحتماله 

الشهر الفضيل. 

4 3 2 جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان

 لقب »دكتور« هو ما يتبقى لالطباء 

املصريين بمقابل أوضاعهم املزرية. 

ولكن، هل جميعهم يستحقونه؟

أطفـالنـا   كلمــة«  »بألــف  وفـي 

من  الرغم  على  بالعيد  يفرحون 

بؤسهم. وأما العيد فتجديد لألمل 

باألفضل.

الجزائر:  في  الوسخة«  »الحرب 

القانون الذي فرض التناسي ومنع 

املجال  فتح  البالد،  في  املساءلة 

مؤخرا  أوروبا:  في  أمام محاكمات 

فرنسية.  محاكم  أمام  جــالدان 

لـ  الثالثة  واملعاني  والصهيونية 

»شعب الله املختار«.

متعـب  الظلمـات!  باديـة  هيبــة 

منـها:  لنيـله  املسـجون  الهـذال 

رواية »مـــدن امللــح« ليست من 

نسج الخيال. 

والقـضـاء في موريتانيـا بمواجهـة 

فـي  التعـذيــب  وشـيوع  الفســاد، 

السجون، والتدخل في عمل القضاة.
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من  مجموعة  هاجمت   ،2015 حزيران/يونيو   23 يوم 

الشباب السوريين الدروز سيّارة إسعاف إسرائيليّة تنقل 

جريحين من مقاتلي جبهة النصرة إلى أحد املستشفيات 

سيارة  اعترضوا  املحتلّ  الجوالن  قرى  أبناء  اإلسرائيليّة. 

اإلسعاف واقتحموها، أعدموا الجريحين ثم فرّوا تاركين 

قليلة  بأيّام  قبلها  وسالمة.  بخيرٍ  اإلسرائيليين  الجنود 

بحيرة  ضفاف  على  الكائنة  »الطابغة«  كنيسة  أُحرقت 

كنائس  وأهم  أقدم  من  واحدة  في  النار  أُضرمت  طبريّا. 

فلسطين على يد مجموعات صهيونيّة. حادثان منفصالن 

دالالتها  تجاهل  يُمكن  ال  مشتركة  قواسم  بينهما  أن  إال 

في  بما يحدث  والعضويّة  الوطيدة  حول عالقة فلسطين 

الوطن العربيّ.

العمق  من  الطائفة  تسييس  طــاف  الحالتين،  في 

في  السياسي  النقاش  كلّ  تركّز  بمعنى  السطح،  إلى 

الصحيّ  حول  الواحدة  الطائفة  أبناء  بين  داخليّ  نقاش 

لطائفتهم أواًل، بحيث تكون اعتبارات االنتماءات الوطنيّة 

مؤثّرة،  خارجيّة  عوامل  مجرّد  املختلفة  والسياسيّة 

اتفق  الكنيسة،  في  الجدل.  في  فقرياً  عموداً  وليست 

الجميع على أنّ إحراق »الطابغة« على يدّ اإلسرائيليين هو 

في  الشرق  املتسلسلة بحق مسيحيي  الجرائم  جزء من 

السنوات األخيرة، ال جزء من الجرائم الحكوميّة والفرديّة 

العام 1948  املتسلسلة بحقّ كل من هو فلسطيني منذ 

وحتّى اليوم. أما إعدام جرحى »النُصرة« فأتى من اعتبار 

أوتوماتيكيّ بأن الحرب التي يخوضها الدروز في سوريا 

هي حرب كلّ درزيّ أينما كان. وعلى هذا اإلدعاء األخير قد 

يكون االعتراض بأنّ »دروز الجوالن يناضلون ضدّ جبهة 

أواًل«،  السوريّ  النظام  عن  يدافعون  باعتبارهم  النصرة 

بينما  الحقيقة أن هذا الهجوم لم يأتِ إال بعد أن ارتكبت 

جبهة النُصرة مجزرتها الدموية في قرية درزية من إدلب 

القرى  في  عارمة  احتجاجات  موجة  اثرها  على  واندلعت 

الدرزيّة داخل إسرائيل، وذلك مع العلم أنّ نقل الجرحى 

السوريين إلى إسرائيل، ومن بينهم مقاتلو الجيش الحُر 

املعارك. كذلك يجب  النصرة، مستمرّ منذ بدء  أو جبهة 

لم تكن ممكنة من دون  اإلعدام هذه  بأن عمليّة  التذكير 

التنسيق مع جنود من دروز الجليل يخدمون في الجيش 

آليّاته في منطقة الشمال،  اإلسرائيلي ويعرفون تحرّكات 

على شاكلة حاالت التنسيق )كُشف منها العشرات( بين 

املستوطنين   ومجموعات  اإلسرائيلي  الجيش  في  قيادات 

في الضفة الغربيّة. 

تعددت االنتماءات.. والطائفة واحدة! 

يعيش في األراضي املحتلّة عام 1948 أكثر من ١٢٠ ألف 

فلسطيني درزيّ، إلى جانبهم نحو 20 ألف سوريّ درزيّ 

يوازيه  التعداد،  في  ذاته  الشاسع  الفرق  االحتالل.  تحت 

العالقة  فبين  السياسيّ.  الوالء  حيث  من  شاسع  فرق 

مركَّبة  )وهي  بإسرائيل  الفلسطينيين  للدروز  الوطيدة 

وشائكة ولها أسبابها الكارثيّة(، وعداء الدروز السوريين 

إلسرائيل، فجوةٌ هائلة مسكوت عنها. 

في  العسكريّة  الخدمة  عليهم  فُرضت  فلسطين  دروز 

إسرائيل  استغلّت  وقد   ،1956 عام  اإلسرائيلي  الجيش 

بين  النكبة  قبل  طويلة  لسنوات  استمر  الذي  العداء 

والكرمل  الجليل  في  قرى متجاورة  في  والدروز  املسلمين 

الــدروز(،  بحق  وظلم  إجحاف  الكبرى  بحصته  )وهو 

نفوذ  ذات  دينية  قيادات  مع  صفقات  إسرائيل  وعقدت 

الطائفة  سلخت  التي  السياسات  من  سلسلة  وأرست 

خاص  تعليميّ  منهاج  الطبيعي:  مجتمعها  عن  الدرزيّة 

بشكل  الدرزيّة  املحليّة  السلطات  مع  تعامل  بالدروز، 

السالح  في حمل  الدروز  أغلبيّة  يد  إطالق  خاص، وكذلك 

الجيش  خالل  من  العسكريّ  والتدريب  مرخّص  بشكلٍ 

يختصر  لم  طبعاً،  ذلك،  أنفسهم.  لحماية  اإلسرائيلي.. 

بحقّهم،  العنصريّة  اإلسرائيليّة  املمارسات  من  شيء  أي 

في   83 من  )أكثر  األراضي  بمصادرة  يتعلّق  بما  خاصةً 

املئة من أرضهم صودرت(، وسياسات اإلفقار )60 في املئة 

منهم خارج نطاق قوّة العمل( والتجهيل. بين اليهود، ثم 

املسلمين واملسيحيين والدروز في فلسطين، تُعد الطائفة 

 44 فقط  العلمي:  التحصيل  حيث  من  األضعف  الدرزيّة 

ال  وبينما  العامّة.  الثانويّة  شهادة  على  حاصلون  املئة  في 

يتابع التعليم العالي إال قلة قليلة من أبناء الطائفة، وتنسدّ 

الوظائف  في  التقدّم  فيُصبح  االقتصاديّ،  التطوّر  آفاق 

العسكريّة عبر االنسجام كلياً في األجهزة الصهيونيّة هو 

اإلمكانيّة الواردة الوحيدة »لتحقيق الذات«. 

أما دروز الجوالن فكان انتماؤهم الوطنيّ لسوريا حاسماً 

في كلّ ما يتعلّق بعالقتهم مع إسرائيل: رفضوا الجنسيّة 

اإلسرائيليّة قطعاً، خاضوا ضدّها في شباط/فبراير 1982 

أشهر،  لخمسة  استمر  الذي  الكبير  باإلضراب  عُرف  ما 

عبر  أو  السوري  النظام  عبر  إما  الجوالنيّون،  وانخرط 

االحتالل  ضد  املسلّحة  املقاومة  في  املحليّة،  التشكيالت 

اإلسرائيليّ. اجتماعياً، حافظ دروز الجوالن على عالقتهم 

إلى سوريا  بالخروج  للشباب  السماح  بدمشق من حيث 

الحاد  االجتماعيّ  االنقسام  ورغم  األكاديمي.  للتعليم 

التزمت  السوريّة،  الثورة  السياسيّة من  املواقف  أثر  على 

الشرائح األوسع بتوجّهات القيادة الدينيّة املؤيّدة لنظام 

األسد العتبارات متعلّقة )أواًل، ثم تأتي التبريرات( بموقف 

القيادات الدرزيّة في سوريا. 

مع  العالقة  مستوى  على  الهائل  الشرخ  هذا  في  املثير 

في  خالف  مجرّد  إلى  يتحوّل  ما  سرعان  أنه  إسرائيل، 

خالف  الطائفة.  حماية  واحد:  هدفٍ  أجل  من  األدوات 

فمن  واحدة.  دائرة  في  ويبقى  تارةً،  ويلتئم  تارةً  يحتدم 

شباب الجوالن من نفّذ جريمة اإلعدام بتنسيقٍ مع شبّان 

دروز خادمين في الجيش اإلسرائيليّ، إلى أصوات قيادات 

دينيّة درزيّة موالية إلسرائيل تناشد دروز الجوالن »بعدم 

جرّنا للحرب«، ومن على املنصّة ذاتها يطالبون إسرائيل 

بالتدخل »لحماية الدروز«، ثم يقولون إن الشبّان الدروز 

الذين خدموا في الجيش اإلسرائيلي مستعدّون للدخول 

نائب  ويؤكّد  املستهدَفة،  الطائفة  للدفاع عن  إلى سوريا 

في  الحاكم  الصهيونيّ  »الليكود«  درزيّ عن حزب  عربيّ 

الكنيست بأن »الطائفة جمعت أكثر من 10 مليون شيكل 

)٢٫٧ مليون دوالر( لشراء األسلحة واالحتياجات األخرى«. 

أما في الجوالن، فيتهمون إسرائيل بتحالف استراتيجيّ 

مع جبهة النصرة يروح ضحيّته األخوة الدروز في سوريا. 

في هذه الدائرة تعوم الخالفات. 

وإن كانت الحالة أقل عنفاً، يبقى مبدأ التعامل مع قضيّة 

الخالف  اإلعدام.  حالة  في  كما  ذاته  هو  الكنيسة  إحراق 

يقودها  قلّة  وهم  ـ  إلسرائيل  املؤيدين  املسيحيين  بين 

العربي  املجتمع  عن  املسيحيين  لسلخ  يدعون  مأجورون 

باعتبارهم ينتمون للقوميّة اآلراميّة! ـ وبين أولئك الذين 

على  خالف  بمعظمه  كان  الجريمة  مسؤولية  يحمّلونها 

من يتحمّل مسؤوليّة حماية الطائفة وأمالكها. تظاهرات 

لم  الكنيسة، تظاهرات  حاشدة خرجت تحتج على حرق 

تطغ عليها إال األعالم الصفراء والبيضاء: عاش الفاتيكان! 

منطق حرب األُمراء والدولة الحديثة

نقاشات  من  تبعها  وما  النُصرة  جرحى  إعدام  حادثة 

رفعت إلى السطح في فلسطين وضعاً يعمّ الوطن العربيّ 

تحرر  حركة  أو  وطنيّة  )دولة  وطنيّ  جامعٍ  غياب  بأسره: 

وطني( يُحوّل الطائفة إلى كيان سياسيّ قائم بحدّ ذاته 

يتساوى مع وجود الدولة. همّ أمن الطائفة يُبدّل هم األمن 

تُبدّل  الشريعة  املواطنة،  تُبدّل  الدينيّة  الهويّة  القوميّ، 

التشريع.. وحين تستخدم املقاطعة االجتماعيّة أو تجمع 

أدوات عنفها  الطائفة  األموال لشراء السالح علناً، تحوّل 

إلى أدوات العنف الشرعيّة حتّى بوجود دولة، بغض النظر 

إن كانت وطنيّة أم استعماريّة. ال نقاش أبداً بأن الطائفة 

فوق الدولة، إنما النقاش حول مكْمن مصلحة الطائفة في 

التعاطي أو عدم التعاطي مع الدولة. وهذه كلّها خصائص 

حالة نشوء كيانات سياسيّة بديلة عن الدولة الوطنيّة، 

وال  حدود  إلى  بحاجة  ليست  طائفيّة  سياسيّة  كيانات 

إقليم لتحكمه حتّى تتصرّف كسيادة ودولة.

الجديد  الواقع  بتفسير  البعض  يتمسّك  هذا،  ومع 

باألدوات القديمة. مثااًل على ذلك نقرأ موقف محمّد نفّاع، 

األمين العام للحزب الشيوعي داخل األراضي املحتلّة عام 

1948، الذي صرّح ملوقع »بُكرا« اإلخباريّ في فلسطين أن 

تعي  ال  نّها  إما  الدرزية  الطائفة  في  السلطوية  »العناصر 

القديم  للمخطط  مستوعبة  غير  انّها  او  حولها  يدور  ما 

في  أفشله  الذي  املخطط  سوريا،  في  درزية  دويلة  إلقامة 

حينه كمال كنج وكمال جنبالط، وهذا املخطط يحاولون 

البعد  نفّاع بعيدة كل  أن دوافع  إحياءه من جديد«. أكيد 

تمثّل  أخرى  جهةٍ  من  ولكنّها  طائفيّة،  اعتبارات  أي  عن 

يعرضه  الوطنيّة،  الحركات  في  واسعاً  إشكالياً  توجهاً 

املنابر  عبر  في عرضه  اآلخرين  لطريقة  بهدوءٍ خالفاً  نفّاع 

غير الرسميّة بأعنف الصور املمكنة. ولكنّه توجّه إشكاليّ 

ساهم إلى حدٍّ كبير على صعيد فكريّ ومعنويّ بالوصول 

إلى أزمتنا اليوم. 

سوريا  لتقسيم  غربيّ  مخطط  بوجود  جازم  توجّه  هو 

إلى دويالت طائفيّة متصارعة. قالوا ذلك منذ اليوم األوّل 

اإلنترنت.  على  الخرائط  نشروا  ثمّ  بـ«،  تُسمّى  »ما  لـ 

لوّنوا الدويالت وفضحوا املخطط في مشاهد تستحضر 

بقوّة إحدى شخصيّات »فيلم أميركي طويل« املهووسة 

وجهٍ  ذات  مُطلقة  سياسيّةٍ  كحقيقةٍ  املؤامرة  بكشف 

الحقّ  السياسيّة،  للحقيقة  الواحد  الوجه  هذا  واحد. 

املطلق لطرف مقابل مؤامرة كونيّة هو حجر األساس في 

حالة سياسيّة ليس التعصّب فيها ظاهرة إنما هو جوهر. 

وبالجغرافيا،  بالعسكر  خبراء  شيء:  بكلّ  يعرفون  فهم 

الخليجيّة ودهاة  الدبلوماسيّة  بالتسلّح والعالقات  خبراء 

استراتيجيا. السياسة بمضمونها الفحولي الذي يحمل 

الحرب  في  والساديّة  القسوة  بإشهار  رغبةً  بالضرورة 

»يدوسون  برجالٍ  يليق  كما  الحقّ،  مُطلق  لطرفٍ  نُصرةً 

وكيماوي،  براميل،  »نعم،  بثقة:  ويقولون  مشاعرهم« 

نعم!« لكي يواجهوا قطع الرؤوس الدمويّ الذي يمارسه 

داعش.. 

حروب الرجال: سياسة دون مجتمع

يعرفون  أبــداً(،  نفّاع  شخص  املقصود  )وليس  هؤالء 

السياسة بمضامينها العسكريّة، املخابراتيّة واملؤامراتيّة، 

أو على األقل يتظاهرون بذلك. يتحدّثون عن سيادة الدولة 

الحديثة بيد أنهم ما زالوا يقرأون الحاضر بمنطق حرب 

التي تبقى فيها املجتمعات والناس مجرّد  األمراء واملمالك 

انتصار  ألجل  تارةً  وتُستخدم  تارةً  تُباد  أرقام،  حشرات، 

السياسة  تنعدم  الفارغة  السطوة  هذه  وتحت  السيادة. 

التي تستقي قصّتها ودالالتها من املجتمع بتركيبه الديني 

تتأسس  التي  املركّبات  من  وغيرها  والجندري  والطبقي 

عليها بُنى القوّة والقمع )تماماً كما تجاهلنا كلياً تركيب 

الحالة الدرزيّة داخل إسرائيل(.. سياسة تضرب بعرض 

الحائط موقعها في التاريخ لتتجاهل كلياً ما وصلت إليه 

املجتمعات من أدوات معرفةٍ واتصالٍ حديثة، وما وصل إليه 

العالم من أعرافٍ كونيّة لم يعد ال من املمكن وال من الصحيّ 

تجاهلها. يتركون السياسة املركّبة بماهيّتها، وينظّرون 

حول السياسة املحبوكة بفعل فاعل. وبينما هم يراقبون 

بألوان  خرائطهم  ويلوّنون  الخارطة،  على  داعش  تمدد 

التقسيم  يتحقق  نظريّاتهم،  صحّة  ليثبتوا  الدويالت 

مشروع  سياسيّة.  ككيانات  الطوائف  لدول  الحقيقيّ 

الخريطة،  على  ليس  أمامنا،  مفروش  الحقيقيّ  التقسيم 

إنما في املجتمعات التي يرفضون التحديق فيها. الطوائف 

تعمل وتتضامن يومياً بمنطق الكيان السياسي الواصل، 

من فلسطين إلى سوريا ومن العراق إلى مصر ومن اليمن 

إلى لبنان. 

الصهيوني«  »الكيان  مصطلحَي  بين  االختالف  إن 

و»دولة إسرائيل« هو اختالف اصطالحي من حيث داللته 

بالحقيقة  ال يحمل  لكنّه  الوجود،  االعتراف بشرعيّة  على 

السياسيّة  الكيانات  بالواقع.  فعله  حيث  من  اختالفٍ  أي 

قائمة، وفي صفاتها عوامل جوهريّة في تعريف  الطائفيّة 

اندفاع  فهم  في  أخفق  من  هناك   ،2011 العام  في  الدُول. 

الثورات العربيّة من قطرٍ عربيّ آلخر، بما في ذلك سوريا، 

وحدة  ـ  العربيّة  للوحدة  حقيقيّ  بهيّ  نموذج  أنه  على 

شعبيّة وثوريّة مدفوعة من قيم التحرر والكرامة والعدالة، 

املشتركين،  وللتاريخ  للمصير  ضمنيّ  وعي  على  وتعتمد 

فشل  ومن  الحاضر.  تحريك  في  وحدةً  ينتج  وعي  وهو 

بفهم الوحدة في حينها، يفشل اليوم في أن يميّز تحقق 

التقسيم األليم الذي تحوّل إلى حقيقة تامّة، حتّى وإن لم 

يظهر واضحاً على الخريطة.

مجد كيّال

كاتب فلسطيني من حيفا

بال خارطة: فلسطين تُصوِّر دُويالت الوطن العربي

نهلة الشهال

بسيم الريس - سوريا

رمضان سوريا: إفطارٌ على أكثر من مدفع!

أيمن الشوفي

 صحافي من سوريا

أخيراً!!

العالم  فــي  مــن دون ســواهــا  إســرائــيــل  تنفرد 

بإدانة االتفاق الذي تمّ التوصل إليه بين أعضاء 

ــران من  ــ مــجــلــس األمــــن وأملـــانـــيـــا مـــن جــهــة، وإيــ

جهة أخـــرى. وتــصــل رعونتها إلــى حــدّ إعــان 

نــيــتــهــا االشــتــغــال عــلــى الــكــونــغــرس األمــيــركــي 

لو قامت  االتفاق، في تدخّل سافر  كي يرفض 

لــردع  بالتأكيد  لتعرّضت  أخـــرى  دولـــة  أيــة  بــه 

الرغم  العربدة على  ولعقوبات. وتتواصل هذه 

من أن االتفاق يلحظ التدرج في رفع العقوبات، 

واستمرار حظر بيع األسلحة إليــران لسنوات، 

وعلى الرغم من الحذر العالي الذي يبديه أوباما 

في حديثه عن »براهين وليس ثقة«، مهدداً من 

جــهــتــه الــكــونــغــرس بــاســتــخــدام حــقــه بالنقض 

لو صــوّت ضد االتــفــاق.. وعلى أيــة حــال، فاألمر 

بين يدي مجلس األمن، الذي سيبرم »اإلنجاز 

الجمهوريين  حفنة  رهـــن  ولــيــس  الــتــاريــخــي«، 

األميركيين الذين ارتكب قادتهم في السنوات 

املاضية جرائم موثقة ضد اإلنسانية في العراق 

وأفغانستان )وسواهما!(.

ــة إلــى  ــاحـ ــوقـ ــلـــي يـــتـــجـــاوز الـ ــيـ املـــوقـــف اإلســـرائـ

النووي  الساح  يتكلمون عن  األخــرق.  الجنون 

اإليـــرانـــي الـــذي »افــتــتــح االتـــفـــاق أمــامــه الطريق 

اللتين  إلــى تركيا ومــصــر  واســـعـــاً«، ويــشــيــرون 

سترغبان بامتاك مثيله.. وهم الجهة الوحيدة 

فــي املــنــطــقــة الــتــي تــنــام عــلــى مــا يــقــدّر بـــ 300 

على  للتحميل  قابلة  األقـــل،  على  نــوويــة  شحنة 

صواريخ أو في غواصات. فلو تناسينا ما كشفه 

في  فانونو  مردخاي  املنشق  اإلسرائيلي  العالِم 

من  يــزال محروماً  ومــا  بسببه  وسُجن   ،1986

حرية الحركة والكام، فقد أقرّ روبرت غيتس، 

وزير الدفاع األميركي في 2006، )وكــان قبل 

ذلـــك رئــيــســاً لــوكــالــة االســتــخــبــارات املــركــزيــة 

الكونغرس  في  املعنية  اللجنة  أمــام  األميركية(، 

بأن إسرائيل تمتلك الساح النووي، من دون أن 

استخدم  بيريس  بل شمعون  الكميات.  يحدّد 

فاتنة،  أو  بليغة  أنها  وحــده  يفترض هو  صيغة 

»ليست  اإلســرائــيــلــيــة  الــنــوويــة  القنبلة  إن  فــقــال 

لهيروشيما بل ألوسلو«.. يا للرقة!

باألعداء.  أن إسرائيل محاطة  العلنية  الحجة 

أما ضمناً، فالسبب أنهم بالطبع عقاء وجديرون 

بالثقة، والقنبلة النووية بين أيديهم مقبولة، بل 

مطلوبة أللــف ســبــب، وأصـــًا هــي مُــنــحَــت لهم. 

املــوقــف اســتــعــائــي اســتــعــمــاري بــامــتــيــاز، يعتبر 

إسرائيل جزءاً من البيت الغربي، يحق لها ما 

العيون عــن كل  وتُغمَض  مــن ســواهــا،  يُقبل  ال 

الوقائع  تــزوَّر  بل  أبـــداً،  تحاسَب  وال  جرائمها، 

ملصلحتها.

سيكون الئقاً أن يفتتح االتفاق املعلن في 14 

تموز/يوليو الطريق لبحث نقطة محرّمة، وهي 

جعل املنطقة خالية من األسلحة النووية.. حقاً!



100 مليون يورو (110 ماليين دوالر) هو ما ستحصل عليه موريتانيا مقابل السماح 

لألسطول األوروبي باصطياد 225 ألف طن من األسماك سنويّاً، وذلك بعد توقيع اتفاقية 

جديدة للصيد مدتها أربع سنوات. وجاء االتفاق بعد 16 شهراً من املفاوضات الشاقة 
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امللح»،  «مدن  في  األول  الجزء  منذ  الهذال»  «متعب  اختفاء  يكن  لم 

ملحمة الروائي العربي الكبير عبد الرحمن منيف، محض صدفة. كان 

القهر  مربع  بفعل  قسراً  تغييبه  أو  اإلنسان  غياب  نبوءة  االختفاء  هذا 

الطائفية،  األسرية،  العشائرية،  (القبلية،  العصبيات  قهر  املشؤوم: 

الجهوية)، وقهر األصوليات (الدينية، األيديولوجية)، والقهر السياسي 

الذهب  وقهر  السياسي)،  والبوليس  املخابرات  حكم  شمولية،  (أنظمة 

األسود (النفط وكل ما يتعلق به من دورة اقتصادية مفرغة من األمل). 

وألن الواقع تشرّب بما يكفي من كل ذلك وأكثر، فإن أضالع هذا املربع 

لم تَعُد فحسب تتناسل في عالم الواقع املحكوم بالسيطرة، بل تعدته 

إلى العالم االفتراضي املفتوح.

لذا، لن يستغرب من يعيش في منطقة الخليج خبر محاكمة الهذال، 

الخيال  وعالم  الواقع  عالم  بين  للتفريق  وفضوله  دهشته  يثير  ولن 

العتياده على قراءة هذا املانشيت في صحفه الصباحية أو عبر تغريدة 

في تويتر أو منشور على فيسبوك أو انستغرام! بل سيتجاوزه سريعاً 

برفعة إصبع للمادة التي تليه. فاألحداث اليومية التي يعيشها اإلنسان 

البسيط اليوم في الخليج مليئة بسخريات صراع جديد إلشكال عميق 

أي روائي  أكثر مما يتخيله عقل  الزمن، هو وأدواته،  عتيق يتجدد مع 

عظيم.

&&&

ال شك في أن وسائل التواصل االجتماعي غدت عامًال ال يمكن تجاوز 

في  سياسي  أو  ثقافي  أو  اجتماعي  تحول  أي  عن  الحديث  عند  أثره 

شراء  في  تتنافس  الخليج،  كمنطقة  منطقة،  في  خاصة  اليوم.  عالم 

آخر ما توصل إليه إنتاج العقل البشري في مجاالت الصناعة واالتصال 

عند  األمر  يقف  هل  األهم:  السؤال  لكن  متزايد.  بِشَرَهٍ  وتستهلكهما 

تتجاوزه  املسألة  أم  فقط؟  تطبيقاته  واستخدام  الجهاز  شراء  عملية 

إلى األثر الذي يتركه هذا االستخدام في الوعي الفردي أو الجمعي من 

جهة، وأثر ذلك على خلق إرادة عامة بإمكانها التحرك ميدانياً، واجتراع 

التغيير  باتجاه  تُحدث تحوالت  األرض  مبادرات ومشاريع حقيقية على 

واإلصالح؟

من الصعوبة قياس ذلك بدقة. بيد أن املساحات الواسعة التي أحدثها 

طرح  على  والحث  والفردانية،  كاالستقاللية،  الوسائل،  هذه  استهالك 

أفعال على  لردود  الرأي ومشاركته لجمهور مفتوح، وتوقعات مفتوحة 

واملواقف،  والضمائر  الذوات  عن  والتعبير  األفكار  وعلنية  اآلراء،  هذه 

واملوانع  التقليدية  األطر  وتجاوز  والعلني،  العام  النقد  على  والتشجيع 

أو  الرأي  أو  املعلومة  انتشار  وسرعة  الدول،  تضعها  التي  القانونية 

املوقف، وتوفير منصات مجانية ومفتوحة وسهلة لعرض أوجه القصور 

ومكامن الخلل التي لم تكن تظهرها وسائل اإلعالم التقليدية املتحكَّم 

بها من قبل األنظمة الحاكمة أو رؤوس األموال املوالية لها... كل ذلك 

أسهم في إحداث تغيير ما، ربما لم يظهر أثره بعد على مستوى الكيف 

والعمق، لكن أثره على مستوى الكم والتوسع األفقي ال يمكن أن تخطئه 

عين الراصد.

العيوب  من  الكثير  إخراج  في  الوسائل  هذه  كل  أسهمت  املقابل،  في 

استخدمتها  بل  للعلن.  واملذهبية  والقبلية  كالطائفية  االجتماعية 

أنظمة الحكم ذاتها، من خالل أجهزتها املتخصصة في إثارة الجماهير 

للحفاظ  عبثية،  كثيرة  أحيان  وفي  يومية،  هامشية،  بقضايا  وإشغالها 

على الوضع الراهن، وزعزعة الثقة في األفكار الجديدة وتخويف الناس 

منها، وسَنّت قوانين تجرّم املضي في ممارسة الحريات الفردية، خاصة 

تلك التي تمس «النظام العام» الذي هو، في أبسط تعريفاته ـ حسب 

تلك األنظمة - أمن النظام الحاكم وسكينته واستقراره.

عاكسة  مرآة  أصبحت  األقل،  على  األدنى  حدها  في  الوسائل،  هذه 

الذي  األمر  الخليج،  منطقة  في  العام  املجال  وعي  حال  لواقع  وموثِقّة 

لفهم  الضرورية  واملراجعات  التحليالت  إجراء  الباحثين  على  يسهل 

التفاعالت االجتماعية والسياسية التي تمر بها املنطقة. واألهم من ذلك، 

الجمعية من جهة، ويقيس عمق  ذاته  أمام  املجال ويعريه  يكشف هذا 

إدارة  الرأي والتعبير واملشاركة في  التعدد واحترام حرية  إيمانه بقيم 

الحكم من جهة أخرى.

قد يجادل الكثير من أهل منطقة الخليج أو املهتمين بشؤونه بأن ثمة 

والسياسية  املدنية  الحقوق  خاصة  بحقوقهم،  الناس  وعي  في  تطوراً 

بسبب أحداث الربيع العربي وما تالها من انعكاسات، إال أن هذا الوعي، 

التواصل  وسائل  عبر  االفتراضية  الشاشات  يبارح  لم  البعض،  عند 

تأثيرها،  يُهمش  مما  وهذا  الواقع.  في  امليداني  العمل  إلى  االجتماعي، 

األفراد  بإيهام  تقوم  تنوير،  أداة  منها  أكثر  تضليل  أداة  يجعلها  بل 

والجماعات بدور ال يستطيعونه على األرض. فقد تجد أسماء وحسابات 

شخصية وجماعية في تويتر وفيسبوك وانستغرام لها عشرات آالف 

بل ماليين املتابعين واألعضاء، الحقيقيين والوهميين، إال أنه بمجرد ما 

بسبب  الشخص  هذا  سجن  أو  اعتقال  أو  باستدعاء  السلطات  تقوم 

األرقام  تلك  كل  تصمت  إدارتها،  ألداء  ونقده  العامة  الشؤون  في  رأيه 

إلى  وتتحول  العادية،  الظروف  في  واملحاورين  له  املتابعين  من  الكبيرة 

أو  ألفكاره،  املخلصين  بعض  من  إال  له  أثر  ال  أصم،  ورقم  جامدة  كتلة 

األصدقاء املقربين منه، أو أهله املوجوعين بسجنه، أو رهط الناشطين 

املداومين على رصد ومتابعة انتهاكات كهذه.

الضعف أعمق مما يبدو في املنطقة. فمجالها العام تم تشكيله وإعادة 

بنائه من قبل مؤسسات السلطة التنفيذية وتحت عين وبصر األجهزة 

ويستطيع  وتحركاتهم.  البشر  ألنفاس  واملُحْصِية  املُحاصِرة  األمنية 

الفرد، ومعه الجماعة بالسواء، أن يُدرك سريعاً وبوضوح أنه غير مسموح 

له وللجماعة بالتشكل الحر على شكل مؤسسات مستقلة كاملة النمو، 

أو مصلحة، كاألحزاب  أو عقيدة  فكرة  البنيان، متضامنة حول  راسخة 

والثقافية. كما  السياسية واالقتصادية  العمالية والجمعيات  والنقابات 

والتي هي سبب  املحورية،  ممارسة وظيفتها  املؤسسات  لهذه  ال يحق 

وجودها أصًال، وهي النقد والكشف والتعرية ملمارسات الدولة واملجتمع 

حدود  في  بل  اإلنسانية،  الحريات  ومدونات  الحقوق  مسطرة  وفق 

مسطرة الحكومات وأجهزتها النافذة. وإن وجدت هذه املؤسسات فهي 

شكلية ومقيدة ومنزوعة األثر، بل ومخترقَة من قبل السلطة املركزية 

واملوالين لها. هذه الهشاشة على املستوى امليداني، انعكست وامتدت 

على املستوى االفتراضي أيضاً، فغدا الفرد مكشوف الظهر، وحيداً إال من 

فكرته التي صرّح بها، وحُلُمه الذي شاركه في الفضاء املفتوح، ما يجعله 

لقمة سائغة لسحق ثالثي: نظام حاكم يستعديه ويحاصره بسهولة، 

ومجتمع يلومه ويوبخه ويتخلى عنه بسرعة، وقانون يُدينه ويجرّمه 

ويُلقي به في غياهب السجن والنسيان.

الخليج  منطقة  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  فواقع  آخر،  وجه  من 

التنفيذية  السلطة  مسؤولو  يعد  فلم  التأثير.  في  العطالة  بهذه  ليس 

الجمهور.  مع  تفاعلية  حسابات  إلنشاء  يتسابقون  بل  يتجاهلونها، 

ولم يقتصر األمر عليهم، بل اتسع ليشمل الحكام من امللوك واألمراء، 

إمارة دبي. هل هذه  في  السعودي، والحاكم  امللك  الحال في مثال  كما 

أوكلوا  أنهم  أم  بأنفسهم  يديرونها  التفاعلية  واملنصات  الحسابات 

هو  األهم  املهم.  هو  هذا  ليس  متخصصة؟  إعالمية  لوكاالت  املهمة 

التي  شعوبهم  من  الواسع  القطاع  وقلوب  عقول  كسب  على  الحرص 

تتفاعل مع هذه الوسائل. بل الفكرة األعمق التي تستحق التأمل هنا، 

مؤسسات،  أو  كأفراد  والتنفيذية  الحاكمة  السلطة  أعضاء  أي  أنهم، 

هم الذين ذهبوا للناس هذه املرة، وعبر الوسائل التي يعرض الناس فيها 

زال  وما  حدث  كما  العكس  ال  آراءهم،  طريقها  عن  ويتبادلون  أفكارهم 

منصات  لحجز  بدورها  تتسابق  التي  التقليدية  الوسائل  عبر  يحدث 

الورقية.  والصحافة  والتلفزيون  كاإلذاعة  برامجها،  لعرض  افتراضية 

يفعل الحكام ذلك إما حرصاً على إقناع الجماهير بشرعيتهم، أو تقرّباً 

الدائم  واالستعداد  العام  الرأي  ما يشغل  مراقبة  أو  العامة،  من مصالح 

والناجع ملواجهته ومحاصرته، وفي كل األحوال، هو تطور الفت لقيمة 

لم  أم  الحكام  بذلك  أعترف  إليه،  ويتطلع  به  يفكر  وما  الشعب  مكوِّن 

يفعلوا. 

&&&

فقط  مستقبًِال  ال  مرسًِال  أصبح  الخليج  منطقة  في  يعيش  الذي  الفرد 

الحمالت  سهام  تخشى  باتت  والحكومات  العام،  الشأن  مسائل  في 

اإلعالمية املضادة التي يشنها أفراد املجتمع حينما يركزون على تقصير 

أو إهمال أو تأخير في أداء وتنفيذ واجب، أو حتى التهكم على تصريحات 

مسؤولين وصناع قرار من نواب ووزراء بل وحكام. صحيح أن املحاكم 

التواصل  وسائل  عبر  الرأي  عن  التعبير  بقضايا  مليئة  الخليجية 

املواطنين واملقيمين  االجتماعي، وصحيح أن ناشطي هذه الوسائل من 

ونواب املجالس التشريعية ما انفكوا يتوافدون على سجون هذه الدول، 

وبأحكام طويلة املُدد، إال أن كل ذلك ال يدل إال على تطور الوعي، وفاعلية 

هذه الوسائل وإيالمها ملنظومة الحكم التقليدية التي بدت عاجزة عن 

وانسيابيتها  املعلومات  بمصادر  والتحكم  العام  الرأي  على  الهيمنة 

ونفاذية أثرها على الوعي. ناهيك عن عدم قدرتها على إيقاف أو تعطيل 

هذه الوسائل ومن يستثمرها للدفع بفكرة اإلصالح إلى األمام.

ساعدت أخطاء األنظمة الحاكمة في الخليج في ما يتعلق بالتعامل مع 

ويتعاظم  أهميته  تتراكم  حقوقي  وعي  نمو  على  واملدوّنين  الناشطين 

قمع  في  والقضائية  األمنية  وأجهزتها  األنظمة  هذه  أمعنت  كلما  أثره 

هؤالء الشباب وترويعهم بالتهديد والخطف والسجن. وفي ظل عدم 

قدرة هذه األنظمة على تكوين جبهات دفاع متماسكة عن تلك التصرفات 

اإلنساني  الخطاب  وفق  مقنع  وبأسلوب  طويل،  لوقت  الالإنسانية 

السائد واملنادي بالقيم اإلنسانية الكلية الناظمة ألسس العيش الكريم: 

والتداول  للثروة،  العادل  والتوزيع  واملساواة،  االجتماعية،  كالعدالة 

والتربية  الحقوق،  الشعب، وحفظ  إرادة  للسلطة وفق  السلمي واآلمن 

العالقة  للبشر، وتنظيم  العامة  الحريات  بالواجبات، وصون  القيام  على 

بين الحاكم واملحكوم، وفصل السلطات لتتعاون بندية، وحرية تكوين 

التنظيمات السياسية وغير السياسية، وإتاحة الفرصة لها للمشاركة 

في صناعة القرار، لكي ال تنفرد فئة أو فرد بها، واحترام التعدد الفكري 

واإلثني والعرقي والطائفي، والتكافؤ في الفرص، وتعزيز رابطة املواطنة، 

رقابية ومحاسبية نزيهة وشفافة... وفي  آليات  الفساد وفق  ومكافحة 

املجمل، هي مطالب وتطلعات أي إنسان من أجل حياة كريمة، على أي 

أرض، وتحت إدارة أي دولة.

مستوى  على  متسيداً  بدا  وإن  النوع،  مستوى  على  كهذا  فشل   ...

الحاكم  النظام  بين  الهوة  اتساع  في  املساهمة  إال  له  يكون  لن  الكم، 

املغلق الخائف على وجوده والجماعة الوطنية املُطالِبة باملزيد من حقوقها 

األساسية. يعزز كل ذلك اتساع نطاق املظلومية لدى الناس تجاه من 

والتهميش  واإلقصاء  والسجن  بالقمع  األفق  ضاق  فكلما  يحكمهم. 

الصمت،  لشراء  األموال  وُظِفت  ومهما  ــ  للقوة  املفرط  واالستخدام 

ومهما جُيِشت الحشود املوالية لسياسات األنظمة الحاكمة في وسائل 

بها  الوعي  وتكرّس  الحرية  فضاءات  اتسعت  ــ  االجتماعي  التواصل 

كقيمة. فجذر اإلشكال أخالقي قيمي، ال إجرائي نفعي، ما يستدعي وقفة 

الخيار  هذا  كلف  مهما  الشعوب  لتطلعات  واالنحياز  للتقييم  صادقة 

األنظمة من ثمن. ألن البديل، ببساطة، مزيد من التضعضع والهشاشة 

املؤديَيْن لفشل الدولة وبالتالي وقوعها في أخدود الصراعات الطائفية 

واملذهبية والقبلية. وعندئذ، الخسارة لن تستثني أحداً، ال أنظمة الحكم 

املستأسدة باملال والقوة، وال الشعوب املتوارية خلف الصمت والترقب.

متعب الهذال لن يعود لواحته الوادعة من البعيد البعيد إال بعد أن يجد 

اإلنسان ذاته كقيمة عليا في ذاته.

الشعارات  من  وغيرها  الفساد»  على  «الحرب 

من  مرشحون  عليها  يركز  التي  الرنانة  السياسية 

املعارضة واملواالة، ما تلبث أن تأخذ مكانها من النسيان 

بمجرد نجاح املرشح. وينخر الفساد املجتمع في بلد 

يرفع على الدوام الشعار، وهو ال يطبق القانون إال على 

الضعفاء.

وقد ظلت موريتانيا توصف بأنها بلد الحق والعدل، 

حتى وهي تحت حكم املستعمر الفرنسي الذي نصَّب، 

بالعدل  لهم  مشهودا  قضاة  جبروته،  من  بالرغم 

 ،1960 عام  فرنسا  عن  البالد  استقالل  ومع  والورع. 

داداه  ولد  املختار  االسبق  املوريتاني  الرئيس  احترم 

وهو كان محامياً من الرعيل االول، القضاء ولم يجرؤ أياً 

كان، مهما كان نفوذه على التطاول على القضاء. لكن 

موريتانيا عاشت بعد ذاك فوضى عارمة اصبح خاللها 

القضاة مجرد عمال بسيطين تحت إمرة الضباط.

وهو  الحالي  املوريتاني  الرئيس  عزل  عامين،  وقبل 

لواء سابق في الجيش استولى على السلطة بانقالب 

عسكري، عزل رئيس املحكمة العليا القاضي السيد ولد 

رئيس  حق  من  ان  على  ينص  القانون  ان  مع  الغيالني، 

املحكمة العليا منذ استالمه ملهامه االستمرار في منصبه 

خمس سنوات، وال يجوز إعفاؤه منها دون مانع كاملوت. 

اال ان الرئيس فرض اقالته بالقوة، واستعان بأمن قصر 

العدالة ليحول دون دخول رئيس املحكمة الى مكتبه.

وخالل العقود األربعة املاضية، داس الضباط القضاء 

دفع  ما  رغباتهم،  حسب  العدالة  ووظفوا  والقضاة، 

موريتانيا  من  الخروج  الى  مثال  كبيرا  فرنسيا  مصرفا 

مسألة  بت  يمكنه  الــذي  القضاء،  انعدام  بسبب 

خسارته ماليين الدوالرات «من غير وجه حق» حسب 

زعمه. واألمثلة أكثر من أن تحصى.

العدل  وزير  بين  جديدة  أزمة  تلفزيوني  لقاء  فجر 

القضاء.  بتسييس  الوزير  يتهم  الذي  القضاة  ونادي 

على  احتجاجاً  استقاالتهم  النادي  من  قضاة  قدم  ثم 

التلفزيون الحكومي  العام في برنامج بثه  أمينه  ظهور 

املستقيلين  بعض  واكد  العدل.  وزير  واستضاف 

ان  القضاة،  لنادي  الوطني  املجلس  بينهم عضو  ومن 

برنامج  في  القضاة  نادي  باسم  العام  األمين  مشاركة 

مجرد  كان  القضاة  مع  التشاور  دون  من  سياسي 

ديكور، ومنحة مجانية لشرعية الوزير ووزارته.

وأشار القضاة املستقيلون إلى أن هناك قضاة آخرين 

يخضعون  ولكنهم  النادي،  من  االستقالة  في  يفكرون 

التدخل  ان  ويؤكدون  ذلك،  من  تمنعهم  لضغوطات 

االحكام  وتعطيل  التنفيذية  السلطة  من  «السافر» 

أمور  بين  من  هي  النافذين،  تخدم  ال  التي  القضائية 

واملحامين  العدل  وزير  بين  الشرخ  تعمق  باتت  أخرى 

بدورهم  يعانون  الذين  الضبط  والقضاة وحتى كتاب 

من التهميش وسط التدخل السياسي في ما تبقى مما 

يطلق عليه «قطاع العدالة».

وكان الرئيس املوريتاني قد قال خالل افتتاحه للسنة 

القضائية في البالد، ان الدولة لن تألو جهدا في سبيل 

القانون،  دولة  وبناء  القضاء  استقالل  على  املحافظة 

باحترام  مرهون  والخاصة  العامة  الحريات  تعزيز  وأن 

القانون وإقامة العدل بين الناس.

خالل  جاهدا  «عمل  انه  قال  الــذي  الرئيس  لكن 

عصرنة  على  حكمه  من  املاضية  الست  السنوات 

لحسن  الالزمة  املوارد  وتخصيص  القضائي  الجهاز 

مواكبة  على  قادرة  لتكون  النصوص  وتحيين  أدائه 

خالل  من  القانون  دولة  قواعد  وإرســاء  مستجداته 

للقضاء وخضوع  التام  السهر على تحقيق االستقالل 

ينزع  وهو  املحامين  بأحد  فوجئ  للقانون»،  الجميع 

احتجاجا  الرئيس  على طاولة  املحاماة ويضعه  معطف 

على تردي العدالة. وأرفق املحامي بمعطفه بياناً موقعاً 

في  العدالة  وضعية  من  استيائه  عن  فيه  عبر  باسمه 

البالد وتبعيتها الواضحة للسلطة التنفيذية. وقال إن 

وتضامناً  العدالة  وضعية  على  احتجاجاً  «جاء  تصرفه 

مع جميع املتضررين من غيابها». وأوضح أنه «في يوم 

مخصص لتقييم العدالة، لم يجد تعبيراً أفضل من نزع 

سترته».

عمليات  أي  بوجود  اإلقرار  الحكومة  رفضت  وفيما 

تعذيب في السجون، عبر وزير العدل عن عدم ارتياح 

الحكومة ألوضاع السجون في البالد، ولكنه شدد على 

أنها أحسن بكثير مما كانت عليه في السنوات املاضية، 

مشيراً إلى أن هنالك خططا حكومية لتحسين أوضاع 

السجناء من خالل تشييد سجون جديدة.

لوضع  املحامين   نقيب  دعا  الجدل  هذا  ووسط 

خاص  «قانون  بإعداد  وطالب  التعذيب،  ملكافحة  آليات 

منظومة  في  وإدخاله  ونشره  التعذيب،  أشكال  يجرم 

العلم الجنائي». ويتحدث محامون عن تعذيب منظم 

أن  للمساجين، ويؤكد تقرير لنقيب املحامين السابق 

التعسف أصبح «ممارسة وتوجهاً» في البالد. ويشير 

التقرير الى وجود «اعتقاالت تعسفية عن طريق سلطة 

باحترام  تكترث  ال  نيابة  طريق  عن  تتحكم  تنفيذية 

مخجل»،  نحو  على  وخاضع  ضعيف  وقضاء  القانون 

وفق تعبير التقرير. وأمام هذ الوضع أكد رئيس الغرفة 

املدنية بوالية نواكشوط الغربية أن املشرِّع املوريتاني 

التعذيب بمحاباة كبيرة:  يتعامل تشريعيا مع جريمة 

ضد  عقوبة  بجعلها  تجريمها  مستوى  رفع  وان  فهو 

مستوى  أضعف  انه  إال  التقادم،  تقبل  ال  اإلنسانية 

عشر  العادية  الحالة  في  يتجاوز  ال  الــذي  العقاب 

القاضي إليجاد ضمانات أساسية  سنوات. وهو يدعو 

النظرية،  والحراسة  التوقيف،  أثناء  التعذيب  ملكافحة 

بوضع  وذلك  العقابية،  املحكومية  وقضاء  والتسليم، 

وفرض  باملراقبة،  تسمح  وقضائية  قانونية  آليات 

أهمها  ومن  كافة،  املراحل  تلك  على  اللصيقة  الرقابة 

ضمانة التواصل مع املحامي وحضوره  بدون قيد عند 

االحتجاز وفي فترة الحراسة. 

ومن املفارقات الدالة هي أن تدهور القضاء املوريتاني 

أتاح تدخل حتى األجانب، فهذه سفارة واشنطن دعت 

الجنح،  أصدرتها محكمة  أن  أحكام سبق  مراجعة  إلى 

محكمة  أخرى  مرة  «تحث  إنها  القول  الى  وذهبت 

وإلى  تأخير،  األحكام دون  االستئناف على مراجعة كل 

التعامل مع هذه القضايا الهامة بطريقة عادلة ونزيهة 

وشفافة»!

متعب الهذال سجيناً لنيله من هيبة بادية الظلمات

موريتانيا: اشتباك القضاة والسلطة السياسية

فكـــرة

املاضي دخل شاب إسرائيلي  العام  أيلول/ سبتمبر  في شهر 

القريبة حيث تسكن  مــن مدينة عسقالن  قــادمــاً  الــى قطاع غــزّة 

وتحديدا  اليهود،  لفقراء  املخصصة  املتداعية  األبنية  في  عائلته 

منغيستو  أبــراهــام  تــجــاوز  اإلثيوبيين.  الــســود  أو  الــفــالشــا  منهم 

األسالك الشائكة املجهزة بأحدث التقنيات إلحكام الحصار على 

القطاع ومنها كاميرات مراقبة سجلت مرور الشاب. بقيت القصّة 

محجوبة عن اإلعالم اإلسرائيلي عشرة أشهر حتى برز مؤخراً 

خبر اختفاء إسرائيليَّيْن في غزة أحدهما من أصول عربية بدوية 

بقي اسمه مجهوًال بينما اآلخر إثيوبي. سارع نتنياهو فور انتشار 

قصة أبراهام في الصحف إلى اتّهام حماس بالوقوف وراء حادثة 

حالةً  األمـــر  ريفلين  رؤوفــيــن  الرئيس  اعتبر  بينما  «االخــتــطــاف» 

معاملة  يعاملوه  أن  الشاب  يحتجزون  من  على  وتمنى  إنسانيّة 

الئقة وأن يعيدوه ساملاً، ألنه «ال أهمية استراتيجية أو تكتيكية له 

بنظر إسرائيل»: أسود وفقير، وليس جندياً، وفوق ذلك يعاني 

من اضطرابات نفسية! ردود األفعال االضطرارية هذه تبدو لينة، 

حالة  في  استخدمت  التي  التهديديّة  تلك  أبــداً  تشبه  ال  نبرتها 

كــلّ مــن جلعاد شاليط وشـــاؤول أرون مــثــًال. بــل قــال املسؤولون 

إن  اكتراثهم،  عــدم  أو  املــديــد،  لسكوتهم  تبريرا  اإلسرائيليون 

منغيستو واآلخر البدوي، دخال غزّة بإرادتهما.. 

إسرائيل التي كانت في األصل مجرد «فكرة»، كان واحداً من 

امليعاد تنتظرهم  بــأنّ أرض  العالم  إقناع يهود  شــروط  تحقّقها 

ليعودوا إليها ويبنوا جنتهم على األرض.. لكلّ من الكتل اليهودية 

التي انجذبت الى الفكرة فاتجهت الى «أرض امليعاد»، أو اضطرت 

العبري لهذه  إلى إسرائيل، أحالمه وأسبابه. االسم  الهجرة  إلى 

اإلثيوبيين»  «عليا  بدأت  وقد  الصّعود،  أي  «عليا»  الهجرات هو 

الحقيقية متأخرة. فبعدما قررّت «وزارة االستيعاب» اإلسرائيلية 

عام 1973 أن ال داعي لتقديم يد العون للفالشا لكونهم ال يمتون 

بأي صلة لشكل الدولة اإلسرائيلية، وقف الحاخام أوفاديا يوسف 

في وجه هذا القرار وقاد حملة أدت في النهاية إلى جعل الحكومة 

تشمل يهود إثيوبيا في قانون العودة الذي يسمح أليّ شخص 

يكون أحد أبويه أو أحد أجداده يهوديا أن «يعود» إلى إسرائيل. 

في البداية كان الفالشا يأتون إلى إسرائيل عبر طرق التهريب 

الـــســـودان، لــكــنّ فــي عـــام 1984 قــرر  الــتــي تــمــر بمخيمات فــي 

املوساد  مكنت  التي  موسى»  «عملية  حملة  إطــالق  اإلسرائيليون 

اليهود  نقل  على  سودانيين  مسؤولين  مع  التفاق  التوصل  من 

ألفاً  عشر  إسرائيل سبعة  إلــى  ليصل  بالطائرات،  املخيمات  من 

منهم بين عامي 1980 و1989، وفي العقد التالي تضاعف هذا 

العدد ليصل إلى أربعين ألفاً تقريباً. ولم يكن الدافع وراء التغيير 

دينيا، بل تتقاطع هذه الفترة مع قرار إسرائيلي باستقطاب كتل 

إن  قيل  اليهودي»، حتى  «النقاء  التدقيق في  بشرية مع تجاوز 

الروس أغلبهم أرثوذوكس وانهم «يهود وظيفيون»...

أبــداً جنة لإلثيوبيين، فالتمييز  إسرائيل على أية حال لم تكن 

ضدهم بدأ منذ وصولهم ولم يتوقف حتّى اآلن. هم يعيشون في 

أفقر األحياء وتبلغ نسب من هم تحت خط الفقر بينهم خمسين 

باملئة بينما النسبة الوطنية العامة هي 16 في املئة تقريبا، ونسب 

يصوّرها  املعاناة  هــذه  إسرائيل.  في  األعلى  هي  بينهم  االنتحار 

فيلم «عشْ وكـُـنْ» للفرنسي األرمني رادو ميهايلنيو، عبر قصّة 

إلى  ينضمّ  جعله  إلــى  أمّــه  املجاعة  تدفع  مسيحي  إثيوبي  طفلٍ 

للوصول  يهودية  امــرأة  من  مساعدة  فيتلقى  املهاجرين  اليهود 

بعد موت هذه  وتتبناه  اسمه شلومو  إسرائيل حيث يصير  إلى 

املــــرأة عــائــلــة مــن أصــــول فــرنــســيــة لــيــبــدأ صــــراع الــهــويــات الــذي 

الفيلم هــولــيــوودي  أكــثــر مــن ديــنــه.  لــون بشرته  يتمحور حــول 

ذو نهاية سعيدة، لكنّ فكرتين تردان فيه تستحقان التفكر في 

ضوء قصة أبراهام مغنيستو. األولى، هي أنّ تطبيق قانون العودة 

على الفالشا استثنى قبيلة منهم كانت موالية لالتحاد السوفياتي 

األساليب  إلى مواصلة هجرتهم عبر  القبيلة  أبناء هذه  فاضطر 

الطريق.  على  شخص)   4000) نصفهم  ليموت  الشرعيّة  غير 

ما كان اسم تلك القبيلة؟ مغنيستو. الفكرة الثانية ترد في حوار 

بين شلومو ورجل دين من أصول إثيوبية اسمه قس أمهرا يقود 

شلومو  يشكو  الفالشا.  ضد  العنصري  للتمييز  مناهضا  حــراكــاً 

القس  فيجيبه  إلثيوبيا  وانتمائه  إلســرائــيــل  انتمائه  بين  حيرته 

مستعيداً قصّة التيه التوراتية بأنّ عليه انتظار أربعين عاماً حتى 

يصل إلى جواب.

دخول أبراهام مغنيستو إلى غزّة حدث عام 2014، أي بعد 

أربعين عاماً على «عملية موسى»، وقد جاء في تقرير واشنطن 

بوست حول املسألة أنّ حقيبة وجدت في املكان الذي دخل منه 

الشاب إلــى غــزّة، وأنّها لم تكن تحوي أيّ شــيء ســوى نسخة 

من التوراة...

إسرائيل عنصرية: 

حادثة جديدة

ربيع مصطفى
سعيد سلطان الهاشمي

باحث من عُمان

املختار ولد محمد

صحافي من موريتانيا

نبيل عناني - فلسطين



ــن الــجــزائــريــيــن  ــويـ يــحــاكــم الــقــضــاء الــفــرنــســي األخـ

حسين وعبد القادر محمد، املقيمين في فرنسا، بتهمة 

)»ممارسة  القسري  واإلخفاء  التعذيب  ممارسة جرائم 

الــتــعــذيــب والـــجـــرائـــم الــهــمــجــيــة«( فـــي الـــجـــزائـــر خــال  

تسعينيات القرن املاضي.  

الدولية  »الفدرالية  من  كل  تقدم   ،2003 العام  في 

اإلنسان«  حقوق  »رابطة  و  اإلنسان«  حقوق  ملنظمات 

من  سبعة  اتخذ  بينما  محمد،  األخوين  ضد  بشكوى 

وبعد  الشخصي.   االدعاء  الجزائريين صفة  الضحايا 

في  وتحديداً  القضائية،  اإلجــراءات  من  سنوات   10

قاضية  أصدرت   ،2014 ديسمبر  االول/  كانون   26

الفرنسية  نيم  مدينة  في  العليا  املحكمة  في  التحقيق  

األخوين  بحق  الجنايات  محكمة  أمام  االتهام  الئحة 

محمد. من جهتهما، تقدم املتهمان بطعن أمام محكمة 

األخيرة حكمها  أن تصدر  دون  نيم من  في  االستئناف 

حتى الساعة. 

تكتسي هذه القضية طابعاً سياسياً بارزاً بمقدار ما 

في  الواضح  ألن  الجزائرية،  السلطات  حساسية  تثير 

بزمام  املمسك  الجزائري،  النظام  أن  بها  الدفع  حال 

العام  يناير  الثاني/  كانون  في  االنقالب  منذ  السلطة 

وبالنسبة  االتهام.  مقاعد  على  نفسه  سيجد   ،1992

لفرنسا، املُحْرَجة من القضية، فلن تسمح بأقل من رؤية 

امليليشياويين السابقين يمثالن أمام املحكمة. 

 امليليشيات في »الحرب الوسخة« الجزائرية

الصادر  محمد،  القادر  وعبد  حسين  األخَــوان  كان 

ديسمبر  األول/  كانون  في  االتهامي  القرار  بحقهما 

غربي  غليزان،  منطقة  في  ميليشيات  مسؤولَي   ،2014

املحلية  املجالس  حُلّت  عندما  االنقالب،  بعد  الجزائر. 

اإلسالمية  »الجبهة  مرشحو  بها  فاز  التي  املنتخبة 

التنفيذية  »اللجان  بـ  استبدالها  وجرى  لإلنقاذ«، 

قادة  استقطاب  تم  اإلدارة،  من  املعينة  الشعبية« 

تولت  بينما  اللجان،  هذه  رؤساء  بين  من  امليليشيات 

حسين  بأن  ويُشتبه  العناصر.  رواتب  دفع  اإلدارة 

التنفيذية  اللجنة  لرئيس  األول  املساعد  محمد، 

اللجنة  رئيس  القادر،  عبد  وأخاه  غليزان،  في  الشعبية 

من  عدداً  ارتكبا  قد  الحمادنة،  في  الشعبية  التنفيذية 

جرائم التعذيب واالغتياالت واإلخفاء القسري.   

الشرطة  في  السابق  األول  املالزم  وهو  املدَّعين،  أحد 

فبراير  في 17 شباط/  اختُطف  قد  درقاوي، كان  عدة 

وجرى  ورجاله.  محمد  حسين  قبل  من   1995 العام 

غليزان  في  واألمــن  االستعالم  ــرة  دائ مقر  إلى  نقله 

محمد  يد  على  للتعذيب  تعرض  حيث  )االستخبارات( 

مع  التعاطف  وبالتالي  التعاون،  عدم  بحجة  نفسه، 

العدو. ولم ينج من موت محتم إال بعدما تدخل زمالء له 

عرفوا بأمر اختطافه من معتقلين محررين. أما أصحاب 

االدعاء اآلخرون فهم من ذوي املخطوفين الذين كانوا 

شهوداً على عمليات الخطف من قبل األخوين.  

في الجزائر، أثار املدعون استياء السلطات الجزائرية 

املقيم  الضغط عليهم. وتعرّض درقاوي،  التي مارست 

سفره  جواز  على  الحصول  بعدم  للتهديد  فرنسا،  في 

فتحي عزي، نجل  بالشكوى، وكذلك حال  إن تمسك 

أحد املختطفين، الذي هُدّد بالقتل وأجبر على السكوت 

إغراؤه  جرى  حيث  غليزان،  والية  إلى  استدعائه  بعد 

األمر  وحصل  شكواه.  يسحب  كي  واألراضــي  باملال 

املختطفين،  أحد  شقيق  صعيدان،  محمد  مع  نفسه 

الذي عُرض عليه الحصول على سكن مجاني، فعمد إلى 

بالعودة  له  السماح  بعدم  تهديده  بعد  سحب شكواه 

إلى الجزائر في حال توجه إلى فرنسا لإلدالء بشهادته. 

من جهته، ردّ القضاء الجزائري طلب التحقيق املوجه 

احترام  بحجة  بالرفض  الفرنسي  التحقيق  قاضي  من 

»السيادة الوطنية«.  

خرق جدار الصمت الفرنسي؟ 

كثيرة كانت  شكاوى التعذيب التي قُدّمت في فرنسا 

ضدّ مسؤولين جزائريين من دون أن تجري متابعتها. 

ويبدو واضحاً أننا ال نتحدث عن ميليشياويين عاديين، 

نيسان/ في  الجزائر.  في  املسؤولين  كبار  عن  وإنما 

ابريل 2001، حاول العديد من ضحايا التعذيب مالحقة 

كانون  انقالب  مهندسي  أحد  نــزار،  خالد  الجنرال 

الثاني/ يناير 1992، والوزير السابق للدفاع، والعضو 

تجنيبه  وبغية  للدولة.  األعلى  املجلس  في  السابق 

إلى  الفرنسية  السلطات  عمدت  القضائية،  املالحقة 

حزيران/يونيو  شهر  أواخر  وفي  فرنسا.  من  تهريبه 

بشكوى  الضحايا  من  عدد  جديد  من  تقدم   ،2002

ضدّه، أقفلت بعد أيام قليلة. 

في كانون األول/ديسمبر 2003، باءت محاولة إدانة 

بالفشل.  ذلك(  بعد  )املتوفى  بالخير  العربي  الجنرال 

فبالخير كان وزير الداخلية السابق في حكومة غزالي 

اعتباره  يمكن  آخر  وبمعنى  الحقاً،  الرئيس  ومستشار 

الرجل القوي في النظام الجزائري إبان فترة  الجرائم.  

الحقاً، وفي 20 تشرين األول/ أكتوبر 2011، جرى في 

سويسرا  استجواب الجنرال نزار، »صانع الرؤساء«، 

الذي كان يتمتع بعالقات مميزة مع املنظومة الحاكمة 

مالحقة  إجــراءات  فإن  الحين،  ذلك  ومنذ  الفرنسية. 

جرائم الحرب تجري على قدم وساق. وهكذا، مع بدء 

اإلفالت  بـ»مكافحة  املعنية   )TRIAL( »تريال«  منظمة 

عدد  انضم  املتورطين،  مالحقة  بإجراءات  العقاب«  من 

من ضحايا التعذيب  إلى الحملة.  

ولكن لمَ التوجه إلى القضاء الفرنسي والسويسري 

وليس إلى القضاء الجزائري؟ 

 ،1992 يناير  الثاني/  كانون  انقالب  منذ  الواقع،  في 

السلطة  إلى  لإلنقاذ«  اإلسالمية  »الجبهة  وصول  ملنع 

من  الرغم  وعلى  العامة،  االنتخابات  في  فوزها  بعد 

أعوان  قبل  من  ارتُكبت  أنها  اتضح  التي  الجرائم 

السلطة وبلطجيتها، لم تتوصل أي شكوى تعذيب أو 

تنفيذ أحكام عرفية أو إخفاء قسري قُدمت من ضحايا 

إلى محاكمة املسؤولين واملنفذين. مع  وأصحاب حق، 

في  القضاء  إلى  لجأوا  األشخاص  من  اآلالف  فإن  ذلك، 

قضايا مماثلة. 

قانون العفو الذاتي ومحو الذاكرة   

املُشرّع  أصدر  نهائي،  بشكل  امللف  إقفال  أجل  من 

الجزائري في شباط/ فبراير العام 2006 نصاً قانونياً 

املجموعات  وعناصر  النظام  ألعوان  الحصانة  يمنح 

السالح  لتسليم  استعدادهم  يبدون  الذين  املسلحة 

القانون  ينظم  املقابل،  في  السلطات.  مع  والتعاون 

والضحايا  املتضررين  ملختلف  التعويضات  أحكام 

شرط أن يتنازل هؤالء عن حقهم في كشف الحقيقة 

شكوى  أو  بالغ  »كل  بأن  النص  يشترط  والعدالة. 

القضائية  السلطات  من  مقبولة  غير  تُعلن  أن  يجب 

املختصة«. وفي مادة أخرى، يذهب النص نفسه بعيداً، 

يُشكّك  من  لكل  سنوات   5 إلى   3 من  بالسجن  فُيلوّح 

بالرواية الرسمية للوقائع بغية »تلطيخ صورة الجزائر 

كل  استهداف  النص  يُتيح  هنا  الدولية«.  املحافل  في 

وتحديداً  املشتركة،  املسؤوليات  بشأن  يتساءل  من 

خالل  البالد  أرهبت  التي  املرتكبة  باملجازر  املتعلقة  تلك 

»العشرية السوداء«. وفي الجزائر، بقي هذا املوضوع 

محظوراً )تابو(. 

بشكل  القانون  هذا  من  األولى  املادة  كُرّست  وقد 

منهجي عندما لجأ على سبيل املثال أهالي املفقودين إلى 

التحقيق  القضاء ملعرفة مصير ذويهم. وبينما توصل 

إن  مغلوطة،  استنتاجات  إلى  مضى  ما  في  القضائي 

 2006 العام  فمنذ  ببساطة،  إقفالها  تمّ  أنه  نقل  لم 

تستدعي  املقابل،  في  تحقيق.  أي  فتح  إلى  يُعمد  لم 

شهادات  بإبراز  وتلزمهم  الحق  أصحاب  السلطات 

وفاة ملفقوديهم لتعمد الحقاً إلى تصنيفهم كإرهابيين 

عائالت  لحصول  الشرط  وكان  إرهــاب.  ضحايا  أو 

الضحايا على تعويضات هو القبول بإجراءات مماثلة.

الرواية التاريخية الرسمية لسنوات الدم

إلى  الجزائرية  السلطات  عمدت  االنقالب،  لتبرير 

 1992 سنوات  بين  وقع  بلد  عن  أسطورة  فبركة 

تضخّم  الذي  اإلسالمي«  »اإلرهــاب  فريسة  و1998 

نفسها،  األسطورة  وبحسب  الدولة.  يبتلع  كاد  حتى 

»الوئام  من  بدءاً  ومشاريعه،  بوتفليقة  الرئيس  وحده 

ـ   )2005( الوطنية«  »املصالحة  ثم   )1999( املدني« 

التي قدمت بدورها كنماذج من أجل العدالة االنتقالية ـ 

سمحوا بتجاوز »الكارثة الوطنية«. لكن أعمال العنف 

تواصلت بعد ذلك. في العام 2004، ارتُكبت مجازر عدة 

بحق املدنيين، وشهد العام 2007 عدداً من التفجيرات 

الوزراء  التي استهدفت مقر رئيس  الدموية الضخمة 

لشؤون  العليا  واملفوضية  العاصمة،  وسط  الجزائري 

الدستورية  واملحكمة  املتحدة،  لألمم  التابعة  الالجئين 

نفسه  بوتفليقة  الرئيس  استهداف  جرى  كما  العليا. 

قُتل  بينما  نجا  والذي  عنابة،  مدينة  يزور  كان  الذي 

التي  التفجيرات  إلى  إضافة  شخصاً،   20 من  أكثر 

استهدفت الثكنات العسكرية وسقط خاللها العشرات 

من القتلى. 

وتهدف الرواية الرسمية بشكل أساسي إلى طمس 

تلك  خالل  األمن  أجهزة  لعبته  الذي  الرئيسي  الدور 

من  أساسا  املؤلفة  املوت«  »آلة  خالل  من  السنوات، 

والوحدات  )االستخبارات(  واألمن«  االستعالم  »دائرة 

التي تدير أجهزة األمن )الجيش،  الخاصة في الجيش 

الشرطة والدرك(، والتي تولت اإلشراف على تشكيل 

امليليشيات. الجدير ذكره أن »املأساة الوطنية«- التي 

ألف   200 خلفت  ـ  الذهن  في  حاضرة  تبقى  أن  يجب 

ألف مخطوف، وعشرات  آالف و20  قتيل، وما بين 10 

الجرحى،  من  والعديد  التعذيب،  اختبروا  ممن  اآلالف 

»العشرية  هذه  وخالل  داخلي.  نازح  مليون  من  وأكثر 

الدموية«، يمكن القول إن املاليين من الجزائريين كانوا 

الدولة  لعنف  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  ضحايا، 

واملجموعات املسلحة على السواء. 

التمرد«،  مكافحة  »استراتيجيات  في  أن  ومعروف 

كتلك التي طورتها الجزائر بعد عامي 1993 – 1994، 

يكون أساسياً احتواء جزء من السكان املدنيين وإقصاء 

جزء آخر. وهكذا ساعدت معرفة امليليشيات الجزائرية، 

»مجموعات  أو  البلدي«  »الحرس  باسم  عُرفت  التي 

أن  على  املحليين  والسكان  باألرض  الذاتي«،  الدفاع 

كانون  وفي  الجيش.  مساعدة  في  حاسماً  دوراً  تلعب 

الثاني/يناير 1998، كان هناك حوالي 5000 ميليشيا 

ناشطة، تضم ما يقارب الـ 200 ألف عنصر.

متعدد  وجــودي  مــأزق  في  عالقة  الرسمية  والجزائر 

األبعاد، يجري فيه إنتاج ردود الفعل نفسها التي تولِّف 

 - الوطنية«  »املصالحة  بُنيت  فقد  والفساد.  القمع  بين 

املهزلة االستثنائية - على الكذب واإلنكار، وهي بالكاد 

العميق  الثقة  املجتمع وانعدام  الذي يعم  التوتر  تُخفي 

بالسلطة الـــذي يــهــدد تــمــاســك الــبــاد. ضــحــايــا حــرب 

الــتــخــريــب فــي الــجــزائــر مــحــرومــون مــن الــعــدالــة على 

حساباً  لهم  يحسبون  ال  واملــعــذِّبــون  والقتلة  أشكالها، 

الحقيقة  هــذه  تظهر  فهل  تــامــة.  بحرية  ويــتــحــركــون 

أن  بانتظار  محمد..  األخوين  ملف  من خال  املرفوضة 

تعترف الجزائر الرسمية بها.

نص نائل الطوخي ورسم مخلوف

80 ميكروغراماً من امللوثات في كل متر مكعب في هواء اإلمارات العربية املتحدة،

ما يجعلها تتصدر قائمة التقرير السنوي لألمم املتحدة حول املؤشرات

البيئية العاملية )املعروف بـ»كتيّب البيانات األخضر«(، كالبلد األكثر تلوّثاً

في العالم من حيث الهواء. تتبعها الصين بـ73 ميكروغراماً. قضيـــــة
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بطرس املعرّي - سوريا

الصهيونية واملعاني الثالثة لشعب الله املختار

من  عليا  سلطةً  أنَّ  التاريخ  مرّ  على  كثيرة  أممٌ  زعمت 

السلطات قد »اختارتها« كي تكون مميّزةً من سواها من 

يشير  ما  غالباً  املثال،  سبيل  على  عليها.  ومتفوقة  األمم 

بلد  وأنهم  استثنائية،  أنها  دولتهم  إلى  األميركيون 

أوكلت إليه مهمة جعل العالم على صورتهم. وباملثل، فقد 

باإلشارة  إمبراطوريتيهما  والبريطانيون  الفرنسيون  برر 

إلى »الرسالة الحضارية«. بل إنَّ أمماً أصغر، وأقلّ طموحاً، 

تشير إلى نفسها أنها مختارة، وذلك في العادة كي تضع 

نفسها بمعزل عن اآلخرين، وفوقهم. 

الفلسطينيين،  العنصرية تجاه  إزاء سياسات إسرائيل 

لذاتها  بتصورها  تتعلّق  حجج  إلى  الناس  يلجأ  ما  عادةً 

كشعب مختار. وهذا ليس مستغرباً، ما دام اإلسرائيليون 

أنفسهم يلجأون إلى مثل هذه التبريرات. وعندما يستولي 

ويحرقون  القدس،  في  املنازل  على  اليهود  املستوطنون 

الضفة  في  القرويين  ويهاجمون  طبريا،  في  الكنائس 

الغربية، فإنهم يفعلون ذلك باسم شعب الله املختار. وما 

أريده هنا، هو أن أنظر في هذه املسألة عن كثب. ما الذي 

يعنيه أن تكون شعباً مختاراً؟ كيف ارتبطت الصهيونية 

بهذه الفكرة عندما ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر؟ 

أَلْفيٌّ  هل هناك صلة بين رواية التفوق اإلسرائيلية وفهم 

لليهود بوصفهم شعباً اختاره الله؟

وألن فكرة »االختيار« أو »االصطفاء« دينية أساساً، فإنَّ من 

غير املمكن فهمها من دون العودة إلى مصدرها الالهوتي. 

وبالنسبة إلى االتجاهات غير الصهيونية من اليهودية، ال 

التبشيرية.  السياسات  من  نوع  أي  البتّة  االختيار  يخدم 

الشعب  اختار  الله  أنَّ  ذلــك،  بخالف  يعتقدون،  وهم 

اليهودي ليكونوا رسله على األرض، وعنى ذلك أساساً أنَّ 

البريطاني  اليهودي  أيديهم. كتب  مصيرهم لم يكن في 

املتشدد إسحاق دومب في العام 1958: »نحن في الشتات 

أن  وعلينا  اإللهية  العناية  اختارتنا  لقد  خطايانا،  بسبب 

لـ  العام  الفهم  عليه  كان  ما  هذا  بمحبة«.  عقابنا  نتقبل 

»االختيار« ضمن الشتات اليهودي قبل الصهيونية )وهو 

التفكير الحالي لليهود املتدينين املناهضين للصهيونية(. 

أن تكون مختاراً يعني أن الله اختار مصيرك عبرةً لآلخرين. 

وأيّ محاولة لتغيير هذا املصير - عن طريق إنشاء دولة، 

مثاًل - إنما يبلغ حدّ الخطيئة والعصيان ألمر الله. 

التنوير  أرادت حركة  املعنى لالختيار هو تحديداً ما  هذا 

 – عشر  والتاسع  عشر  الثامن  القرنين  في  اليهودية 

إلى نشر  الهاسكااله  وقد سعت  تفككه.  أن  الهاسكااله - 

مبادئ التنوير األوروبي بين الجاليات اليهودية في أوروبا، 

الكونية  املواطنة  مفاهيم  تبنّي  سياسياً  ذلك  واقتضى 

قولةُ  وتبقى شهيرة  الفرنسية.  الثورة  بعد  تكرّست  التي 

عضو مجلس الشيوخ الفرنسي كليرمون تونير في العام 

1789: »يجب أن نرفض كلّ شيء لليهود كأمّة، ونعطي 

إال  اليهودي  التنوير  كان  وما  كأفراد«.  لليهود  شيء  كلّ 

إلى ترك  اليهود  داعياً بدوره  الدعوة،  ليلحق بركاب هذه 

مختار،  كشعب  لذاتهم  فهمهم  عن  والتخلي  الغيتوات، 

كان  الحديثة.  األوروبية  الدول  مواطني  يصبحوا  وأن 

أنفسهم  رؤية  على  اليهود  وشجعوا  شعارهم،  االندماج 

كمواطنين في بلدانهم، ال كأبناء شعب مختار.

والصهيونية هي وريث الهاسكااله. لكنها بداًل من الدعوة 

إلى االندماج في دول أخرى، دعت إلى دولة قومية يهودية 

أن  الصهيونية«(  )»أبو  هرتزل  ثيودور  ورأى  مستقلة. 

العداء األوروبي للسامية سوف يجعل من املستحيل على 

اليهود أن يصبحوا مواطنين أوروبيين كاملين، ولذلك ال 

بدّ من إقامة وطن خاص بهم. 

وفي حين خرجت الصهيونية على فكرة اندماج اليهود، 

رفضت هي أيضاً فكرة »اختيار« اليهود. ورأى هرتزل أنَّ 

شعباً  ال  األمم،  بين  أمة  يغدو  أن  اليهودي  الشعب  على 

مختاراً. وهذا ما أغضب الجماعة اليهودية املتدينة التي 

ترفض  االختيار،  فكرة  من  بتبرُئها  الصهيونية،  أنّ  رأت 

التاريخ اليهودي برمّته وتبادل به البناء األوروبي للدولة 

للمجتمع  الوحيد  الشرعي  الشكل  بوصفه  القومية 

الدولي.  القانون  بالشريعة  تبادل  أنها  كما  اإلنساني، 

ال شعباً مختاراً،  األمم،  بين  أمة  اليهود  أن يصير  وعنى 

هما  الدولي  والقانون  الدولية  الديبلوماسية  تغدو  أن 

وكان  التوراة.  أنبياء  وليس  اليهود،  مصير  يصوغ  ما 

املشروع  من  القانوني  الجانب  ألن  صحيحاً،  النقد  هذا 

هرتزل.  إلى  بالنسبة  حاسماً  جانباً  كان  الصهيوني 

أن  على  األول،  الصهيوني  املؤتمر  منذ  االتفاق،  وجرى 

بأساس  مشروط  فلسطين  في  اليهودي  االستيطان 

املستوى  على  ذلك،  وعنى  دولياً.  به  معترَف  قانوني 

الجزئي، شراء األراضي لالستيطان، في حين عنى، على 

الديبلوماسي  الجهد  من  مزيد  بذل  الكلي،  املستوى 

واملفاوضات مع القوى اإلمبريالية واالستعمارية لضمان 

دولة لليهود. وكان من ثمار هذا الجهد وعد بلفور في 

اليومية  إسرائيل  انتهاكات  إلى  ونظراً   .1917 العام 

الصهيونية  سعت  كم  ننسى  فإننا  الدولي،  للقانون 

ولعلّنا  القانونية.  الوسائل  خالل  من  دولة  إقامة  إلى 

ننسى ذلك ألننا ننظر إلى القانون الدولي كمعيار عادل، 

ونتجاهل أنه كان أيضاً أداةً تستخدمها القوى الكبرى 

على  الشرعية  وإضفاء  بينها،  ما  في  النزاعات  لتسوية 

نظام  مع  الحال  هو  كما  املستعمرات،  على  سيطرتها 

االنتداب الذي خرجت به عصبة األمم. 

أمالك  على  باالستيالء  إسرائيل  دولة  خُلقَت  وعندما 

بالقانون  االرتباط  هذا  راح  فلسطين،  في  األصلي  الشعب 

الدولي يبلى على نحو متزايد. وعندما يقول »معتدلون«، 

واملحامية،  السابقة  العدل  وزيرة  ليفني،  تسيبي  مثل 

»ضد  إنها   2007 العام  في  الفلسطينيين  ملفاوضيها 

والقانون  الخصوص  وجه  على  الدولي  القانون  القانون، 

»املتطرفون«  املستوطنون  يفرض  عندما  أو  عام«،  بشكل 

قانونهم الخاص وهم يضرمون النار في بساتين الزيتون 

الفلسطينية، فإنهم جميعاً يعودون إلى تبنّي فكرة االختيار. 

يقف  اليهود شعباً  ليس  املرة:  هذه  معنى جديد  مع  ولكن 

الله  يضربها  )كعبرة  اإلنساني  القانون  نطاق  خارج 

للبشرية(، وليسوا أمة بين األمم، بل أمة تقف »فوق« األمم 

األخرى وفوق القانون!

نديم خوري

 أستاذ وباحث من فلسطين
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الفوائد الثالث لالنفجار

إلــى وقــوع  نــنــوّه عناية سيادتكم  املــواطــنــيــن.  أعــزائــي 

انــفــجــار إرهــابــي ضــخــم الــيــوم فــي مــديــنــة الــقــاهــرة ألول 

ــرة، مــمــا أســفــر عــن حــفــرة كــبــيــرة فــي قــلــب الــشــارع،  مــ

ونطمئنكم يا أعزائي املواطنين أن مصرنا الغالية قادرة 

نحيّي  الرمال، كما  قلب  تنهض كالعنقاء من  أن  على 

عدة  بفوائد  ونذكركم  الشجاعة  املقاتلة  روحكم  فيكم 

الـــشـــارع النصفين  لــانــفــجــار. أولــهــا أن االنــفــجــار قــســم 

أن  عليه  ترتب  مما  عنه،  خلفها  التي  الكبيرة  بالحفرة 

أصــبــح الــشــارع الــواحــد شــارعــيــن، شـــارع قبل االنفجار 

وشارع بعد االنفجار، والعدو بغبائه الشديد لم يحسب 

حساب هذا، فمن اآلن وصاعداً، بداًل من أن نواجه العدو 

بشارع واحد سنواجهه بشارعين، وبداًل من أن نواجهه 

بمصر واحدة سنواجهه بمصرين. 

مما  كثيرين،  أنــاســاً  طريقه  فــي  االنــفــجــار  ابتلع  كما 

يجعلنا نفكر بقلوب مؤمنة في حكمته عز وجل من وراء 

االنفجار، فمصر التي جعل الله مشكلتها األساسية هي 

زيادة عدد سكانها، قدِّر لها اليوم، وفي ساعة واحدة، 

العدد يزيد بعد  أن تتحرر من عشرات السكان، ولعل 

ذلك فيقل عدد املصريين، وبالتالي تتمكن الحكومة من 

توفير جميع نفقات املواطنين ويعم الخير والرخاء على 

الجميع.

كما أن االنفجار في الوقت نفسه جاء دليًا قاطعاً على 

حاجة املصريين للرئيس السيسي، وحاجتهم ألن يركز 

جــمــيــع الــســلــطــات فــي يــــده، وحــاجــتــهــم لــقــانــون إرهـــاب 

يعاقب على الكلمة. وبفضل من الله عز وجل، فقد تمكن 

االنــفــجــار مــن رفــع مــعــدالت الــخــوف عند املصريين مما 

يرفع بالتالي معدالت يقينهم بضرورة رئيسنا املحبوب 

وحتميته لنا في هذه اللحظة التاريخية.

عاش املصريون شعباً عظيماً خائفاً ال يشعر باألمان إال 

في حضرة رئيسنا املفدى. الله أكبر، وتحيا مصر.



43 في املئة من ضحايا القصف املدفعي في العالم هم من الفلسطينيين،

بينما بلغت نسبتهم 35 في املئة من بين ضحايا القصف الجوي. 

أمّا نسبة األطفال الفلسطينيين الذين قضوا في تفجيرات فهي 40 في املئة من الضحايا،

وفق تقرير لـ»منظمة العمل ضد العنف املسلّح«.

املجتمع  في  خاصة  بمكانة  الطب  مهنة  تتمتع 

املصري، إذ ترادف صورة الطبيب في األذهان معاني 

العبقرية واالجتهاد، وباألدق االجتهاد املكلل بالتفوق 

يكتب  الطب  بكلية  لاللتحاق  يوفق  ومن  والنجاح. 

الرأس عالياً  »ان من بينهم  أن يرفعوا   له ولذويه 

طبيب«! 

إذ  أخرى،  على  مهنة  استعالء  يرفض  منطق  بين 

يمعن  وآخر  املجتمع،  تخدم  بالنهاية  املهن  كل 

املهن  أصحاب  بين  املبذول  الجهد  فرق  قياس  في 

أن  والحق  انتهاء.  بال  واسع  جدل  يمتد  املختلفة، 

مصر  في  العامة  البؤس  حالة  من  الطبيب  نصيب 

هي  غالباً  املكانة  تلك  يجعل  مما  به،  يستهان  ال 

العائد الوحيد للطبيب. لذلك فإن ذعرا ألم باألطباء 

سجلته صفحاتهم على فيس بوك على إثر خبر لم 

يلقَ انتشاراً واسعاً يتضمن: »أن يحظر استخدام 

دكتواره،  على  الحاصلين  على  فقط  دكتور  لقب 

بكالوريوس  على  للحاصلين  مستحق  غير  وأنه 

ناقص..  اللي  ده  هو  »ما  أحدهم  فرد  فقط«،  الطب 

يسحبوا اللقب اللي حيلتنا«، فيما علقت أخرى »ده 

كمان  اللقب  هو  مصبرانا.  اللي  الوحيدة  الحاجة 

عايزين يسحبوه«! عكست ردود األفعال أن األطباء 

ربما يتمسكون بالالشيء لغياب كل شيء، لذلك رد 

في  جنيها   45 يزودنا  بس  »موافق  ساخراً  أحدهم 

الشهر بدل لقب«!  

تخبط اإلعداد

في  نجاحه  من  الطبيب  تميز  إرهاصات  تبدأ   

رفاقه  تعرقل  التي  املصرية  املناهج  مزانق  تجاوز 

تبدأ  الخاصة  معاناته  ولكن  الجامعة.  مرحلة  قبل 

في كلية الطب حيث تتضاءل قدراته أمام تحديات 

التي  الحفظ  مهارة  تنقذه  وربما  أصعب.  جديدة 

والتي  الجامعة  في  االختبارات  ليتجاوز  عليه  دأب 

يصلح الحفظ أيضاً كمخرج منها، ولكن اكتساب 

ال  الذي  األكبر  التحدي  يبدو  العملية  الخبرات 

سبياًل.  الحفظ  يسعفه  وال  األطباء  أغلب  يُحصِّله 

ان  بدا  الشباب  األطباء  بعض  محاورة  خالل  ومن 

يتلقاها  التي  العملية  الخبرة  أن  على  إجماعاً  هناك 

الطبيب من الكلية تداني الصفر، كذلك يندر إحراز 

درجة مقبولة من االستفادة خالل سنة االمتياز التي 

أجواء  ليعايشوا  املستشفيات  في  باألطباء  تدفع 

برنامج  وجود  عدم  لكن  واقعية.  بصورة  العمل 

دون  يَحول  بصدق،  ويقيَّم  يُدار  محدد  تعليمي 

حيث  منظمة،  عملية  خبرات  املتدربين  إكساب 

غالباً ما يكون الطبيب املكلف بتدريب أطباء االمتياز 

بدراساته  ومضغوطاً  الحاالت  متابعة  في  غارقاً 

ومسؤولياته الخاصة، ما يدفعه في النهاية للتوقيع 

األطباء  مجموعة  تدريب  انتهاء  على  الصوري 

املسؤول عنهم، وهو ربما لم ير بعضهم أن لم يكن 

أغلبهم!

املدربِين  األطباء  من  الالزمة  التوقيعات  بجمع 

يبدأ  املتدربين،  لألطباء  االمتياز  سنة  الجتياز 

في  معتمد  كطبيب  التكليف  استالم  في  الطبيب 

وزارة الصحة، ويتم إلحاقه غالباً بإحدى الوحدات 

تقارب  مدة  عام  كممارس  عمله  في  ليبدأ  الصحية 

العامين، وهي »السنوات الضائعة« بحسب وصف 

األعمال  من  فيها  الطبيب  نصيب  يفوق  إذ  األطباء، 

يجد  حيث  الطبية،  املهام  من  يمارسه  ما  اإلدارية 

صادر  بعضها  أوراق،  كومة  بين  محاصراُ  نفسه 

مسؤول  به  وإذا  إليها،  وارد  واآلخر  الوحدة  من 

يعد  والذي  املطلوب،  الختم  وتوقيع  املطالعة  عن 

مسؤوليته األولى إلى جوار بعض الخدمات الطبية 

الفقيرة. وبنهاية فترة التكليف، يبدأ كل طبيب في 

في  نائباً  ليصبح   يناسبه  الذي  التخصص  اختيار 

أحد املستشفيات الحكومية،  وحاملا يتسلم الطبيب 

عمله في فترة النيابة،  فإنه يوقن تماماً أنه يمر بأول 

كطبيب  إليه  يُنظر  بينما  حقيقية،  تعليم  مرحلة 

امتياز!  أطباء  تدريب  إليه  يُوكل  قد  لذا  مختص، 

وهكذا يهملهم فتعاد الدورة من جديد.

  أجور األطباء

الشاب فور تخرجه ألن يرفع عن  الطبيب   يتوق 

رحلة طويلة  أعباءه ومصروفاته،  عقب  أهله  عاتق 

إال  حصاداً،  يلقى  لو  ويود  واالجتهاد،  الجد  من 

وأن  بعد،  تبدأ  لم  رحلته  ألن  يفطن  ما  سرعان  أنه 

الطريق ما زال كامال لم يبرح منه إال القليل. فعليه 

وحده تأهيل نفسه علمياً ومهنياً ومادياً، وقد أبدى 

جمعنا  الذي  الحوار  خالل   - إجماعاً  األطباء  بعض 

أُلحق  ما  رغم  األجور  عن  الرضا  عدم  على   - بهم 

ذلك،  عن  التعبير  طرق  وتباينت  زيادات.  من  بها 

فبينما رد أحدهم بضحكة عالية متعكزاً بالسخرية 

في  الطبيب  »ان  آخر  رد  الواقع،  مرارة  لتخفيف 

مصر يعتبر معدوم الدخل«! إذ ما يتقاضاه من أجر 

من  مستوى  أي  على  إنجاز  أي  لتحقيق  يسعفه  ال 

األمر  أن  واضحاً  بدا  املتباينة.  الحياتية  املستويات 

الخاصة  املهارات  في  يتلخص  وعلمياً(  )مادياً  كله 

منه  تجعل  أن  يمكن  ما  وحدها  وهي  طبيب،  بكل 

جانياً  به  تودي  قد  أو  والبصر،  السمع  ملء  طبيباً 

خلف القضبان! يتوقف ذلك على قدرة الطبيب على 

عمله  بجانب  الخاصة،  األماكن  في  نفسه  تشغيل 

طبيب  الخاص  العمل  يقبل  لن  وبالطبع  األساسي. 

مرتعش اليدين بحاجة للتمرين والتعليم، فالتظاهر 

الطبيب  يكتسبه  ما  أول  هو  والتعالم  باملعرفة 

يدفعه  ال  والثمن  العمل،  في  الستمراره  كضرورة 

كذلك  بل  ومالهم،  صحتهم  من  فحسب  املرضى 

يدفعه الطبيب من خلقه ومن ضميره. 

»سبوبة« شركات األدوية

 يتجاوز الطبيب مشاكله رويداً رويداً، وبقدر ما 

القى من مصاعب لينجح ويعلو،  بقدر ما قد يكتسب 

بآالم  الشعور  على  القدرة  تعدمه  من غلظة وقسوة 

كبار  من  لكثير  يحدث  مثلما  ومعاناتهم،  املرضى 

باملريض  املتاجرة  نحو  يندفع  وقد  بل  األطباء. 

أجواء  انتشار  على  عالوة  وذلك  فيه،  واالستثمار 

املنافسة الشرسة وأحياناً غير الشريفة بين األطباء 

أنفسهم. فكل طبيب يحقر ما يفعله غيره، وقد بدا 

ذلك علناً مع ما انتشر مؤخراً من أنباء عن احتدام 

يضم  الذي  الطبية،  املهن  اتحاد  داخل  النزاع 

النقابات األربع: الطب البشري واألسنان والبيطري 

الصيادلة  نقيب  النزاع  تصدر  وقد  والصيدلة. 

بمطالب جريئة، منها حل صندوق املعاشات وزيادة 

نمط  على  اعتراضه  مبدياً  الصيادلة،  مستحقات 

إدارة االتحاد، كما لوح بوجود فساد مالي في اإلدارة. 

للصيادلة  مطالبات  األزمــة  تلك  إثر  على  وعلت 

)املادة  العلمي  االسم  لكتابة  األطباء  دعوة  تضمنت 

من  بدأل  للمرضى  الروشتات  في  للدواء  الفعالة(  

اعتراضاً  األطباء  وأبدى  التجاري.  االسم  كتابة 

حاداً على تلك املطالب. وبينما برر كل فريق موقفه 

وأخالقيات  املرضى  حقوق  مراعاة  تدعي  بحجج 

أنه  تردد  خافتة  أصوات  ظلت  املهنة،  وبروتوكالت 

صراع على »السبوبة«! حيث تغدق شركات األدوية 

في العطاء لألطباء مقابل وصف منتجهم للمرضى. 

األطباء  دعوة  املثال:  سبيل  على  العطايا  تلك  ومن 

لحضور مؤتمرات في أماكن فخمة، والحجز بفنادق 

غالية بخالف تقديم الهدايا القيمة لهم، بينما يظل 

عليه  يُوقِع   ما  الطبيب،  اختيارات  أسير  الصيدلي 

الدواء نفسه باسماء  عبء توفير أعداد كبيرة من 

أتاه  ما  إذا  حتى  الشركات،  الختالف  تبعاً  مختلفة 

املريض وجد االختيار الذي رشحه له الطبيب. ومع 

ذلك، فإن تبدل الحال يعني توجه شركات األدوية 

بعطاياها نحو الصيدلي ال أكثر! 

أن  مصر  في  مهنة  أي  تستطع  فلم  عجب.  وال 

تعصى على استشراء الفساد فيها، وأن تمنعه من 

التمكن من مخابئها. وصار عادياً أن الناس في مصر 

تقتات على بعضها البعض. ولكن ألن الطبيب يلتقي 

مواطن  وأكثر  ضعفه  لحظات  أشد  في  اإلنسان 

وجعه، ونظراً ملا لألطباء من رصيد شعبي في نفوس 

الناس، فإن الصدمة فيهم تكون دوماً أشد وأعتى.  

»د«: مكسب األطباء وسط أجواء الخسارة!

.. بــألــف كـلــمـة

متابعات
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arabi.assafir.com
املزيد على موقع »السفير العربي«

ـ اإلشتراك بالجريمة في األراضي الفلسطينية املحتلة ـ »منظمة أطباء بال حدود« 

ـ سينما مدينة حلب: بروفات تصوير املشهد األخير ـ موسى بيطار

ـ زواج »الكونترا« باملغرب.. قاصرات لإليجار أم للرهن؟ ـ املفكرة القانونية )7 تموز/يوليو 2015(

Assafir Arabi ـ تابعونا على »فايسبوك«: السفير العربي ـ

 @ArabiAssafir  :»ـ تواصلوا معنا على »تويتر

أنا البسة بنطلون وبلوزة وكارديجان وطرحة قصيرة.. التهم املوجهة ليّا: االنضمام لجماعة 

أصال؟!! طب  مين  أنا  هوا  ده؟  إيه  وداخل مصر..  األخبار خارج  فبركة  الجماعة،  إمداد  اإلخوان، 

الحاجات دي كلها محصلتش ومفيش أي حاجة عليا.. دخلت السجن.. أول مرة أشوف ناس 

كتير وستات كتير.. ودوني عنبر »اإليراد الجديد«.. معيش هدوم غير الجالبية بتاعت السجن 

اللي وكيل النيابة بعد كدا قاللي اسمها »الشُلّ«.. مبطلتش عياط ومش ببطل.. أنا ضعيفة جداً 

في الحقيقة وطول الوقت بعيط.. عادي.. الدموع جميلة.. أنا جالي جرب 17 يوم ماستحمتش.. 

الحمدلله..  رمضان..  واحد  املوافق  يوم  تاني  وجولي  القناطر  سجن  في  إني  عرفوا  أهلي 

القبر.. فضلت أعيط بعدها وأقول آمنت بالله..  الحمدلله.. الحمدلله.. كأنني ربنا أحياني من 

إحساس غريب.. كأني خرجت من القبر فعاًل.. السجن مرعب.. عالم تاني.. اللي جايين مخدرات 

ودعارة وآداب ونشل وأموال عامة.. أشكال عجيبة وقصص عجيبة كأنهم وحوش.. كل الناس 

بتفتن على كل الناس.. وكلهم عايزين مشاكل لبعض وبيكرهوا بعض.. وكل الستّات بتدخن.. 

السجن وحش أوي أوي أوي.. أنا بكره السجن.. ملا أتعب بنام وأصحى مفزوعة أنا فين؟! بحسّ 

طول الوقت إنه كابوس.. إزاي أنا جيت هنا وإزاي كل ده حصل وبيحصل؟ أنا عايزة أروح ملاما 

وبابا.. قعدت 9 أيام في اإليراد. بعد كدا ودوني زنزانة اإلخوان.. معروف إن أنا مش إخوان وال أي 

حد من عيلتي...

من رسالة اسراء الطويل األولى من سجنها. النص الكامل على املوقع

رسالة إسراء الطويل من السجن مدونات

بسمة فؤاد

باحثة من مصر

محمد مسيّر / العراق

وهم االنتصارات ثقافة عربية أصيلة..

فنحن نقلب كل هزائمنا إلى انتصارات، ال أدري ما هو مفهوم النصر عند امليليشيات. 

التحالف دمّر كل الطائرات واملطارات وكل مخازن الصواريخ وبعثر كل املعسكرات، ودمّر 

كل مراكز التحكّم والسيطرة. وجيش بأكمله مدعوماً بميليشيا عجز من أول لحظة عن 

إطالق صاروخ في اتجاه من يصفهم باألعداء، عجز عن تحريك طائرة، بل عجز وعلى مدى 

100 يوم من القصف، عن إسقاط طائرة معادية، قتاله باالآلف مقابل عدد أصابع اليد من 

الطرف اآلخر، حصار مُطبق عليه من كل ناحية، فوضى عارمة تسود البالد من أقصاها إلى 

أقصاها، رائحة املوت في كل زقاق وشارع، مجاعة تعصف بالبالد من أقصاها إلى أقصاها.. 

أكثر من مليوني مشرد والجئ، انهيار اقتصادي مريع، توقّفٌ للحياة ولكل أنواع الخدمات 

عن  للتحدث  يأتونا  هذا  كل  وفوق  نفطية،  ومشتقات  وكهرباء  ومياه  وتعليم  صحة  من 

انتصار...

صحيح انتصرتم بتحويل كل شيء إلى سوق سوداء تجبون املليارات من ورائها.

من صفحة محمد الشعيبي على فايسبوك

التنورة(،  بقضية  )املعروفة  انزكان  فتاتَي  أجل  من  تظاهرات  لخروج  املعارضة  األصوات 

ولالحتجاج على ضرب شاب مثليّ في فاس، ترتكز في معارضتها على االستفهام عن سبب 

خارج  أنجبت  التي  املرأة  أجل  ومن  اغتُصبت،  التي  املعوّقة  الفتاة  اجل  من  أحد  خروج  عدم 

املستشفى، ومن أجل حاالت مشابهة وتعتبر أن هذه هي القضية األولى، وأن قضية التنورة 

لكن  أنه خاطئ  الغاضب، ومع  الصوت  الطعام«.. هذا  إالّ »خضره فوق  املثليّ ليستا  وقضية 

إلى  الفردية«  الحريات  »الدفاع عن  القضية من  إليه، ويجب تحويل تداول  يجب االستماع 

»مناهضة كل أشكال العنف« من دون أي جندرة. املثليّ مورس عليه العنف ألنه »مختلف«، 

وفتاتا أنزكان مورس عليهما العنف من الناس ومن رجال األمن، والفتاة املعوّقة مورس عليها 

ابنتها  وترك  البيوت  في  الخدمة  »عنف  والدتها  على  ومورس  الفقر«،  »عنف  وقبله  العنف 

العاجزة وحيدة«، والعامالت املطرودات من عملهنّ واللواتي أتين للتظاهر باملحكمة احتجاجاً 

على إهمال قضيتهنّ هنّ أيضا مورس عليهنّ العنف. 

وهذا يُشبه تماماً حين توصف الفتاة بالعانس والرجل بالعقيم. والفتاة حين يُفرض عليها 

التوقّف عن الدراسة ألن قطار الزواج سيفوتها هو عنف..

إن أردنا حقا مجتمعاً تُقدَّس فيه الحريات الفردية، وتحظى فيه املرأة والرجل بحريّة االختيار، 

وقانوننا... وإعالمنا  تعليمنا  في  متواصل  بتطعيم  بل  موسميّة  بتظاهرات  األمر  يتحقق  لن 

وأُسرنا.

من صفحة  chama darchoul  على فايسبوك

وهم االنتصارات: اليمن كمثال جديد

عن اقتالع العنف في املغرب
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األصل هو اإلنسان

لم تعد  املعايدة بـ »كل عام وأنتم بخير« 

تصح تماماً. فلسنا بخير هذا العام لنكون 

كذلك في »كل عــام«. وال يكفي أننا على 

قيد الحياة، ملن بقي منا سليماً، ليكون ذلك 

القتل  بتوقف  هو  التمني  بل  عميماً.  خيراً 

والــقــصــف والــتــهــجــيــر، الــــذي ال يــبــرره أي 

هدف مهما كان ومهما ادعى من سمو. وأن 

واستباحة  والفساد  النهب  كذلك  يتوقف 

آمالهم وأحالمهم بحياة  الناس واغتصاب 

كريمة. 

هــــذه صــــور أطـــفـــال مـــن أزقــــة فــقــيــرة في 

فلسطين واملغرب ومصر. فرحون ألن قوة 

نتمنّى  األرض...  بــؤس  كــل  تغلب  الحياة 

العيد،  في  وبالونات وحلوى  مراجيح  لهم 

ومدارس وبيوتاً آمنة نظيفة كل يوم.

فلسطين                   )تصوير: محمد بدارنة ــ فلسطين(مصراملغرب


	20150716p15
	20150716p16
	20150716p17
	20150716p18

